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Terhi Ryttäri

Pertti Uotila

Noora Hyrkäs

ESCAPE on akronyymi sanoista

Johdanto

Ex-Situ Conservation of Finnish nAtive Plant spEcies

K

äsissäsi on ensimmäinen suomenkielinen uhanalaisten kasvien ex situ -suojelumenetelmien
opas. Ex situ -suojelun, tai suomeksi etäsuojelun, piiriin kuuluvat kaikki ne menetelmät,
joiden avulla uhanalaisia eliöitä pyritään suojelemaan muualla kuin niiden alkuperäisissä ympäristöissä. Lajien suojeleminen luonnossa, eli in situ -suojelu, on aina ensisijainen suojelun muoto,
koska samalla suojellaan arvokasta elinympäristöä ja sen geneettistä ja toiminnallista monimuotoisuutta vuorovaikutussuhteineen. Ex situ -suojelu tukee in situ -suojelua ja varmistaa geneettisen monimuotoisuuden säilymisen esimerkiksi habitaatin äkillisen tuhoutumisen varalta. Se myös
muodostaa reservin uhanalaisten lajien palauttamiselle ja voi osaltaan auttaa sopeutumisessa
ilmaston muutoksen aiheuttamaa uhkaan.

Luonnontieteellinen keskusmuseo on sitoutunut

lajeilla. Uuden lajin ex situ -suojelua suunniteltaes-

rahoittamaan hankkeessa perustetun siemenpan-

sa voidaan näin ollen lähteä liikkeelle menetelmäs-

kin toimintaa sekä hallinnassaan olevia puutarhako-

tä, joka on hyväksi havaittu jonkin lähisukulaislajin

koelmia siten, että suojelun taso on mahdollista säi-

kanssa.

lyttää. Toivottavasti myös muiden ex situ -suojelussa

Opas on tarkoitettu ennen kaikkea luonnonsuo-

mukana olevien yksiköiden jatkuvuus taataan, kos-

jelun ammattilaisille, kasvitieteellisten puutarhojen

ka tehokas suojelu edellyttää useiden eri menetelmi-

henkilökunnalle ja tutkijoille. Uhanalaisten kasvi-

en samanaikaista käyttöä ja uhanalaisten taksonien

en kanssa tehtävät toimet ovat usein luvanvaraisia,

puutarhakasvatuksen maantieteellistä hajauttamis-

ja ne on hyvä alusta alkaen suunnitella yhdessä ym-

ta.

päristöviranomaisten kanssa. Yliopistojen kasvitiekoke-

teellisissä puutarhoissa on toki mahdollista tehdä

sä, kun vuonna 2016 tuo luku oli jo 175. Tämä on jo

muksia hyvin erilaisten kasvien ex situ -suojelus-

kokeellista tutkimusta myös monilla uhanalaisilla

noin 60 % Suomen uhanalaisista ja silmälläpidet-

ta. Kasvien säilyttäminen esimerkiksi siemenpan-

lajeilla, siten että koemateriaali kasvatetaan puutar-

kuten ”ekosysteemihotelli” tai alkuperäisen kasvu-

tävistä putkilokasvitaksoneista. Suotuisan kehityk-

kissa, puhdasviljelmässä tai elävissä kokoelmissa

hassa. Tämä on hyvä lähtökohta myös erilaisten ex

paikan lähelle perustettava mikropuutarha, on tar-

sen mahdollisti Luonnontieteellisen keskusmuseon

ei ole periaatteessa kovin monimutkaista. Suuri

situ -suojelumenetelmien testaamisessa.

koituksella jätetty oppaan ulkopuolelle, koska niistä

koordinoima ja EU:n Life+ -ohjelmasta rahoittama

osa kasvitaksoneista on kuitenkin sellaisia, että

on vielä hyvin vähän kokemusta.

ESCAPE-hanke. Mukana ovat myös Oulun yliopis-

tavallisimmat toimenpiteet eivät niiden kanssa riitä.

Tämä opaskirja keskittyy tavallisimpiin ex situ -suo-

taksonia oli jonkinasteisen ex situ -suojelun piiris-

jelun muotoihin sekä luontoon palauttamiseen. Jotkin uudet ja vielä harvoin käytetyt menetelmät,

ESCAPE-hankkeen

aikana

on

saatu

Suomen uhanalaisten kasvien ex situ -suoje-

ton kasvitieteellinen puutarha, Suomen ympäristö-

Lisäksi säilytystä edeltävät vaiheet ovat onnistumisen

Marko Hyvärinen,

lun tila on parantunut olennaisesti viimeisen puo-

keskus ja Metsähallitus. Osarahoitus viisivuotiseen

kannalta kriittisiä. Siksi tähän kirjaan on koottu

ESCAPE-hankkeen johtaja

len vuosikymmenen aikana. Vuonna 2012 vain 45

hankkeeseen tuli Suomen ympäristöministeriöstä.

erilaisia esimerkkejä onnistuneista käytänteistä eri

Luonnontieteellinen keskusmuseo
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G

eneettisen monimuotoisuuden taltioinnin ja materiaalin säilyvyyden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että materiaalin keruu etäsuojelukokoelmiin suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti.
Yksityiskohtainen dokumentaatio mahdollistaa kokoelmien kattavan
hyödyntämisen myös tulevaisuudessa, ja kohdelajien priorisointi ohjaa
rajalliset resurssit niille lajeille, jotka vaativat kiireellisimpiä etäsuojelun
toimia. Erityisen tärkeää on huolehtia asianmukaisten lupien hankkimisesta ja siitä, ettei luonnon esiintymä vaarannu liiallisen keruun vuoksi.

1.1. KERUUN PRIORISOINTI

arvoinen. Lopuksi lisättiin piste myös taksoneille,

Suomessa on pitkälti toista tuhatta luonnonvaraista

jotka ovat viljelykasvien luonnonvaraisia sukulaisia.

putkilokasvitaksonia. Uhanalaisia ja silmälläpidettä-

Edellä mainituilla kriteereillä yksittäinen kasvi-

viäkin on yli 300. Siemenpankkitoiminnan resurssit

laji, joka täytti kaikki kohdat ja oli uhanalaisuudel-

ovat rajalliset, joten siementen keruun ohjaamiseksi

taan luokassa CR (äärimmäisen uhanalainen), saat-

lajit pyrittiin ESCAPE-hankkeen alkuvaiheessa aset-

toi teoriassa saada 14 pistettä. Tällä menetelmällä

tamaan tärkeysjärjestykseen. Lajeja pisteytettiin 12

kokosimme sadan tärkeimmän siemenpankkila-

eri ominaisuuden perusteella. Uhanalaisuusluokan

jin luettelon (6.3). Käytännössä siementen keruu-

mukaan annettiin 0,5 (NT) – 4 (RE) pistettä. Jos la-

ta määräävät monet muutkin asiat. Eräät lajit eivät

jilla tiedettiin olevan ongelmia lisääntymisessä, esi-

tuota siemeniä lainkaan ja joillakin taas yksilömäärä

merkiksi huono siementuotto, se sai yhden pisteen.

ja siementuotto ovat liian pienet, jotta niitä kannat-

Pienestä populaatiokoosta annettiin myös yksi pis-

taa siemenpankkiin kerätä. Vesikasveja ei juurikaan

te. Esiintymien pirstoutuminen voi lisätä lajin häviä-

kerätty, koska niiden säilyminen siemenpankissa on

misriskiä, joten siitäkin annettiin piste. Lajien eris-

epävarmaa. Itiökasveja ei kerätty lainkaan, ja käm-

tyneissä tai levinneisyyden reuna-alueilla olevissa

meköitä päätettiin kerätä vasta viimeisinä vuosina

populaatiossa on saattanut tapahtua geneettistä eri-

osaamisen kehittymisen myötä. Keräämistä voi ra-

laistumista, joten sekin noteerattiin yhdellä pisteel-

joittaa myös populaation vaikea saavutettavuus tai

lä. Jos laji on uhanalainen myös Suomen lähialueilla,

lajin yksilöiden satunnainen esiintyminen.

kasvukausi edustavan etäsuojelukokoelman kerää-

Kohdelajin elinkierron selvittäminen pelastaa tur-

miseen.

halta työltä: joidenkin lajien siemenet eivät esimer-

Mikäli siemenet aiotaan säilöä siemenpankkiin,

kiksi kestä väliaikaistakaan kuivumista (1.7.3, 2.1.1).

ne kerätään mahdollisimman lähellä siemenen luon-

Tieto lajin ominaisuuksista auttaa valitsemaan ku-

nollista emokasvista irtoamisajankohtaa. Raaka sie-

hunkin tilanteeseen sopivat etäsuojelumenetelmät

men ei kestä kuivaamista ja pakastamista (1.7.6),

(2).

eikä jo varisseiden siementen kerääminen maasHuolellisellakaan suunnittelulla ei aina voi enna-

ta ole suositeltavaa lajien sekoittumisvaaran ja ho-

koida siementuoton vuotuisia vaihteluja. Puilla on

mehtumis- ja tuholaisaltistuksen vuoksi. Keruun

hyviä siemenvuosia yleensä muutaman vuoden vä-

ajoittaminen on hankalaa, sillä siementen kypsy-

lein ja välivuosien siementuotanto voi olla lähes ole-

misaika vaihtelee viikoilla vuodesta toiseen. Eri kas-

matonta. Kesän sääolot voivat vaikuttaa ruohovar-

vilajien siemenet kypsyvät eri aikoina, eikä samalla

tisten kasvien kukintaan ja siementuottoon: kuivana

alueella kasvavien lajien keruuta useinkaan voi yh-

kesänä kasvit saattavat kuivua ennen siementen kyp-

distää, vaan kullekin alueelle on tehtävä useampia

symistä, ja kylmänä ja sateisena kesänä pölyttäjien

retkiä. Erityisen haasteellisia ovat lajit, joiden sieme-

vähäisyys vaikuttaa hyönteispölytystä vaativien kas-

net irtoavat emokasvista välittömästi, kun hedelmä

vien siementuottoon. On siis syytä varata useampi

on kypsä (3.4.6, 4.4.3). Vapaaehtoisten harrastajien

Terhi Ryttäri

Henry Väre

Kasvimateriaalin keruu
etäsuojelukokoelmiin ❶

van siemensadon runsautta ja kypsymisajankohtaa.

maan rajojen ulkopuolella, se sai jälleen pisteen, samoin jos taksoni oli Euroopan tai Pohjois-Euroopan

1.2. KERUUN VALMISTELU JA AIKATAULUTTAMINEN

endemiitti. Myös EU:n luontodirektiivin lajit, joiden

Keruun suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen

status oli epäsuotuisa tai huono, saivat pisteen. La-

maastokautta. Esiintymät kartoitetaan, ja luvat hae-

jin säilymistä uhkaavista tekijöistä huomioitiin ris-

taan paikallisilta ELY-keskuksilta ja maanomistajil-

teytyminen ja ilmastonmuutos, joiden torjumisessa

ta (1.3). Tarpeen vaatiessa ja mikäli mahdollista, ke-

siemenpankista arveltiin olevan hyötyä. Asema Suo-

ruupaikkaan tutustutaan jo kukinta-aikana, jolloin

men kansainvälisenä vastuulajina oli myös pisteen

lajinmääritys on varminta. Samalla arvioidaan tuleNorrlinia 32

Pienikokoisen nummimataran siementen keruu on tarkkaa puuhaa.
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lumääräyksistä. Luonnonsuojeluasetuksen lajit ja

kean keruuajankohdan arvioinnissa (1.7.4).

erityisesti suojeltavat lajit (merkitty tähdellä) löyty-

Kasvullisen materiaalin keruu ajoittuu kohde-

vät asetuksen liitteestä 4.

kerätään kunkin yksilön siemenet omaan pussiinsa.

Mari Miranto

verkosto eri puolilla Suomea on korvaamaton apu oi-

Tämä mahdollistaa kontrolloidut ristipölytykset eri
genotyyppien välillä, mikäli siemeniä tuotetaan lisää

lajista ja lisäystavasta riippuen lopputalven ja syk-

Lisäksi on otettava huomioon, että Euroopan yh-

syn väliselle ajalle. Esimerkiksi koiranruusua (Rosa

teisön luontodirektiivin liitteisiin II tai IV kuuluvan

Jotta luonnonesiintymä ei siemenkeruun ta-

canina) ja okaruusua (Rosa sherardii) lisättiin ES-

kasvin, sen osan tai johdannaisen hallussapito, kul-

kia vaarannu, yhdellä keruukerralla siemeniä kerä-

CAPE-hankkeessa kesällä kerätyistä pistokkaista ja

jetus, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen

tään enintään viidennes siementen arvioidusta ko-

rönsysorsimon (Puccinellia phryganodes) kasvus-

myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty. Luonto-

konaistuotosta. Niukasti siementävistä lajeista ja

toa kerättiin elokuun alussa.

direktiivin lajien keruun lisäksi tarvitaan siten lupa

pienistä esiintymistä siemeniä voidaan kerätä use-

myös niiden kuljettamiseen ja siirtämiseen paikas-

ampana vuonna. Niin sanottu 20 %:n sääntö on oh-

ta toiseen.

jeellinen, ja siitä voidaan tapauskohtaisesti poiketa,

1.3. LUPIEN HAKEMINEN

puutarhaoloissa (2.2.5).

Kasveja tai niiden osia kerättäessä on otettava huo-

Keruuluvan lisäksi tarvitaan lupa lajin tai sen

mikäli runsaampi kerääminen ei vaaranna lähdepo-

mioon erilaiset lupamääräykset. Jokamiehenoike-

osien säilyttämiseen ex situ -kokoelmissa. Myös sie-

pulaation elinvoimaisuutta. Esimerkiksi merivehnä

us periaatteessa sallii rauhoittamattomien luonnon-

menpankin varmistuserien siirtoon ja mahdolliseen

(Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus) lisääntyy

varaisten kasvien maanpäällisten osien keräämisen

maasta vientiin tarvitaan lupa.

paikallisesti etupäässä kasvullisesti, ja tähkiä muo-

muilta kuin luonnonsuojelualueilta. Jokamiehenoi-

Poikkeuslupia haettaessa määritellään tarkasti

keus ei kuitenkaan päde sammaliin tai oksien taitta-

lajille suunnitellut toimet: mitä kasvinosia kerätään

miseen elävistä puista.

ja kuinka paljon ja mitä niille on tarkoitus tehdä.

Rauhoitettujen kasvien ja sammalten (Luonnon-

Marjat murskataan, hedelmäliha huuhdellaan pois
ja siemenet siivilöidään talteen.

dostavia versoja on alle kymmenes kaikista versoista. Tällainen monivuotinen kasvusto kestää oletettavasti yksittäisen runsaammankin siemenkeruun.

Myös palautusistutus ja populaatioiden vahvistami-

Optimaalinen siementen keruuaika on silloin,
1.4. SIEMENTEN KERUU SIEMENPANKKIIN

kun ne luonnossakin irtoavat emokasvista. Kyp-

lupa poiketa rauhoitusmääräyksistä. ELY-keskus voi

Luonnonsuojelualueilla toimittaessa tarvitaan

Jos kasviesiintymän vähenemiseen reagoidaan hy-

syydestä kertoo hedelmän ja siementen värin muu-

myöntää luvan, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisa-

erikseen suojelualueen haltijan tai omistajan lupa.

vissä ajoin, on vielä mahdollista tallettaa runsas,

tos sekä useissa tapauksissa hedelmän aukeaminen.

na. Jos hakemus koskee koko maata, poikkeusluvan

Valtion luonnonsuojelualueita hallinnoi Metsähalli-

geneettisesti edustava siemenerä. Kovin pienestä

Terve siemen on kiinteä ja kovapintainen eikä murs-

myöntää ympäristöministeriö. Rauhoitetut lajit on

tus, yksityismailla lupa pyydetään maanomistajalta.

populaatiosta siementen kerääminen voi olla hyödy-

kaudu helposti kynsien välissä. Pintapuolisesti kun-

Lupaprosessi voi vaikuttaa monimutkaiselta,

töntä, jos sisäsiittoisuus jo heikentää siementen elin-

nollisen näköiset hedelmät voivat osoittautua tyh-

voimaisuutta.

jiksi, sisältä homehtuneiksi tai tuholaisten syömiksi.

suojelulain, LsL 20§) keräämiseen tarvitaan aina

lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997).

nen on luvanvaraista.

mutta lupien tarkoitus on suojella lajistoa ja varmistaa, että aiotut toimenpiteet ovat luonnonsuo-

heikentää ELY-keskusten rajaamia erityisesti suo-

jelubiologisesti perusteltuja, harkittuja ja toteut-

neettisen

maksimoimiseksi

on tyypillistä, että valtaosa niiden hedelmistä koos-

jeltavien lajien esiintymispaikkoja. Näiden lajien ke-

tamiskelpoisia ja ettei keruu vaaranna lajin tai sen

hyvä hankkia etäsuojelukokoelmiin materiaalia ai-

tuu pelkistä suojaavista rakenteista ja että itse alkio

räämiseen tarvitaan siis myös lupa poiketa suoje-

populaatioiden olemassaoloa ja elinvoimaisuutta.

nakin kolmesta eri kannasta, mielellään eri puolilta

on jäänyt kehittymättä. Asterikasvit ja ruusut taas

lajin esiintymisaluetta (ENSCONET 2009a). Popu-

kärsivät usein tuholaisongelmista (1.7.7).

Mari Miranto

Osa uhanalaisista lajeista (LsL 21§) on erityisesti suojeltavia (LsL 22§). On kiellettyä hävittää ja

Kypsät siemenet tunnistaa ympäröivien rakenteiden värinmuutoksesta.
Norrlinia 32

Mikäli lajilla on useampia populaatioita, on gemonimuotoisuuden

Erityisesti heinä- ja sarakasveille sekä monille puille

laatiota kohden siemeniä kerätään mahdollisuuk-

Ennen varsinaisen keruun aloittamista kannat-

sien mukaan 5 000, vähintään 500. Tuhannet sie-

taa kerätä parikymmentä hedelmää sattumanvarai-

menet paitsi säilövät kattavan otoksen populaation

sesti eri kasviyksilöistä ja tutkia siementen laatua lu-

geeniperimästä, myös mahdollistavat elinkyvyn tes-

pin avulla. Mikäli tyhjiä tai tuholaisten vaivaamia

taamisen kymmenien vuosien siemenpankkisäilön-

hedelmiä on yli kolmannes, on hyvä harkita, olisi-

nän aikana.

ko siemeniä mahdollista kerätä toisesta populaati-

Edustavan geneettisen otoksen varmistamisek-

osta. Jos tämä ei onnistu, huonojen siementen mää-

si siemenet kerätään vähintään 50 yksilöstä ja tasa-

rää kompensoidaan keräämällä enemmän siemeniä.

puolisesti koko esiintymän alueelta. Jos osa populaa-

Jotta siemenet säilyvät siemenpankissa maksi-

tiosta kasvaa selkeästi erilaisessa pienympäristössä,

maalisen ajan eli vuosikymmeniä, jopa vuosisato-

pidetään poikkeavan osapopulaation siemenet eril-

ja, on tärkeää, että niitä säilytetään keruun jälkeen

lään. Samoin, jos populaation pienen koon vuok-

mahdollisimman ilmavasti ja auringolta ja sateelta

si siemeniä joudutaan keräämään alle 20 yksilöstä,

suojattuina. Näin siementen kosteuspitoisuus alkaa

Norrlinia 32
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1.7. TAPAUSESIMERKKEJÄ

laskea jo maastossa. Hedelmälihattomat hedelmät

to tai siementen säilyvyys on puutteellinen. Tavan-

Ruohovartisia kasveja voidaan periaatteessa siir-

kerätään paperipusseihin, niin että mukaan tulee

omaiseen puutarhalisäykseen kerätään pistokkaita,

tää luonnosta puutarhaolosuhteisiin aina, kun maa

1.7.1. Rantakauran siemenet sienen suosiossa

mahdollisimman vähän muita kasvinosia, sillä ne li-

vartteita tai juurakollisia yksilöitä ja mikrolisäyk-

on sula. Luonnonkasvien juuristo on usein laajal-

Erittäin uhanalaista rantakauraa (Ammophila

säävät kosteutta ja homeriskiä. Maastosta palattua

seen ja kryosäilytykseen silmuja ja versonkärkiä.

le levinnyt, eikä sitä useinkaan voi ottaa kokonaan

arenaria) yritettiin kerätä siemenpankkiin kolmena

pussit avataan, ja niitä säilytetään niin väljästi, että

Talteen saatu geneettinen monimuotoisuus on usein

mukaan. Kasvi irrotetaan maasta terävästi leikaten

kasvukautena, 2013, 2014 ja 2015, Hankoniemeltä ja

ilma pääsee kiertämään pussien ympärillä mahdol-

kapea, sillä kasvullisen materiaalin kerääminen use-

ja nostamalla ja siirtämällä juuripaakku mahdolli-

Kemiönsaaren Öröstä. Siemenet eivät pääasiallisesti

lisimman hyvin. Jos siemenerä on erityisen märkä

asta yksilöstä on työläämpää kuin siemenkeruu ja

simman häiriintymättömänä uuteen kasvupaikkaan.

olleet kehittyneet, tai ne olivat mustan jauhemaisen,

(siemenet on esimerkiksi kerätty sateessa), siemenet

voi vahingoittaa populaatiota. Kasvullinen esiinty-

Uudelleenistutusvaiheessa on syytä poistaa kukat ja

vaillinaisesti tunnetun sienen tuhoamia. Rantakaura

levitetään kuivumaan ohueksi kerrokseksi.

mä voi toki luonnonesiintymässäkin muodostua yh-

siemenet, jolloin kasvi käyttää energiansa juurtumi-

leviääkin enimmäkseen pitkien maarönsyjensä avul-

seen eikä kukkimiseen ja siementen kehittämiseen.

la.

Mehevät hedelmät kerätään muovipusseihin,

destä kloonista, jolloin muutaman lisäysyksikön ke-

ja niiden hedelmäliha poistetaan mahdollisimman

ruulla saadaan talteen populaation koko geneettinen

pian, sillä hedelmälihan käyminen heikentää sie-

vaihtelu.

Mikrolisäykseen (2.3) käytettävät kasvinosat si-

Vuonna 2014 kahdesta populaatiosta ja runsaasta sadasta röyhystä saatiin parisataa tervettä siemen-

Puuvartisten kasvien pistokaslisäyksessä käyte-

steemin; paras aloitusmateriaali ja sen sijainti vaih-

tä. Ne itivät hyvin ja tuottivat taimia Kumpulan kas-

jälkeinen säilytys jääkaapissa. Kaikki keruut huoleh-

tään erityyppisiä ja eri aikaan otettuja pistokkaita

televat eri kasvilajeilla. Yleensä parhaita kasvinosia

vitieteellisen puutarhan Suomi-osioon istutettaviksi.

ditaan siemenpankkiin jatkokäsittelyyn vähintään

riippuen lajista ja käytettävissä olevista kasvatusolo-

ovat silmut, mutta joillakin lajeilla aloitus voidaan

Syksyllä 2015 istutetut taimet olivat seuraavana ke-

viikon kuluttua keruusta.

suhteista (3.1). Pistokkaina voidaan käyttää lepo-

tehdä myös siemenalkiosta (esimerkiksi puuvarti-

sänä hyväkuntoisia, mutta eivät vielä kukkineet. Jos

tilassa olevia talvipistokkaita (esimerkiksi pajut),

set, joiden siemen säilyy huonosti). Aloitusmateriaa-

kasvit tuottavat siemeniä, siemenet kerätään sie-

1.5. KASVULLISEN MATERIAALIN KERUU

puutumattomia kesäpistokkaita (ruusut) tai puo-

lin kunto vaikuttaa mikrolisäyksen onnistumiseen:

menpankkiin.

Kasvullista materiaalia kerätään lajeista, jotka eivät

lipuutuneita loppukesän pistokkaita (varpukasvit,

yleensä aloitukset onnistuvat paremmin nuorem-

tuota elinkykyisiä siemeniä tai joiden siementuot-

köynnökset).

mista ja aktiivisessa kasvuvaiheessa olevista kasvin

1.7.2. Vanakelton keruun ajoittamisen hankaluus

osista. Kasvimateriaali viedään mikrolisäyslabora-

Kukinnan ajoittumisen ennakointi on usein vaikeaa,

torioon muutaman päivän kuluessa keruusta, hyvin

vaikka kullakin lajilla on tietty ajanjakso, jolle kukin-

pakattuna ja kuivumiselta ja liialliselta lämmöltä

ta osuu. Kevään etenemisestä riippuen voi aikaisten

suojattuna. Liian pitkä säilytys altistaa homehtumi-

lajien kukinnan alku vaihdella usealla viikolla. Kesäl-

selle ja solukoiden vanhenemiselle, mikä hankaloit-

lä kukkivien kasvien kukinnan alku ei vaihtele yhtä

taa mikrolisäystä.

paljon. Siemenet kypsyvät keskimäärin noin kuu-

Annu Ruotsalainen

sältävät aktiivisesti kasvavan kasvupisteen eli meri

menten säilymisikää. Pilaantumista hidastaa keruun

Puuvartisten kasvien kryosäilytyksessä (2.3) voi
hyödyntää myös silmujen luontaista lepoa (dormanssia) ja kerätä silmut talvella.

kauden parin kuluttua kukinnasta.
Vanakeltto (Crepis praemorsa) on esimerkki
kasvista, jonka kukinta-aika ja kukkien määrä näyttävät paljolti riippuvan kevään etenemisestä ja sää-

1.6. KERUUTIETOJEN DOKUMENTOINTI

oloista. Vanakelton Hämeenlinnan esiintymien ti-

Keruupaikan sijainti ja kasvupaikan kuvaus kirja-

laa ja kasvien kukintaa on seurattu epäsäännöllisin

taan huolellisesti. Muistiinpanot keruualueen koos-

välein jo vuodesta 1988. ESCAPE-hankkeen aikana

ta, populaation yksilömäärästä ja siemeniä tuottavi-

kukintaa seurattiin ensin siemenkeruuta silmällä pi-

en yksilöiden osuudesta auttavat arvioimaan kerätyn

täen, sittemmin havainnointi laajennettiin esiinty-

siemenerän geneettistä edustavuutta koko populaa-

mälaikkujen tilan tarkemmaksi seurannaksi.

tiosta.
Etäsuojelukokoelmaan

Luonnonvaraisten lehtipuiden silmut kelpaavat suoraan kryotankkiin säilöttäväksi, jos ne kerätään keskitalven
kovien pakkasten aikaan.
Norrlinia 32

Vuoden 2013 ensimmäisellä käynnillä, juhanjokainen

nuksen jälkeisellä viikolla, esiintymissä havaittiin

kasvikanta saa yksilöllisen rekisterinumeron, ja kas-

muutamia täysin tuleentuneita kukintovanoja; lä-

vien tiedot kirjataan tietokantaan. Valokuvat koh-

hes kaikki siemenet olivat irronneet mykeröistä.

delajista ja sen elinympäristöstä liitetään mukaan.

Kesäkuun puolivälissä 2014 ei löytynyt yhtään ku-

Herbaarionäytteen ottamista uhanalaisista populaa-

kintovanaa, joten kukinta oli selvästi heikompaa ja

tioista kannattaa välttää, mikäli sille ei ole erityistä

myöhäisempää kuin edellisvuonna. Vuonna 2015

tarvetta.

esiintymistä löytyi yhteensä 33 kukkivaa yksilöä,

Norrlinia 32

saavuttuaan
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hitaasti. Mykeröt aukesivat ja siemenet alkoivat irtautua vasta heinäkuun alussa. Vuonna 2016 kukkivia yksilöitä havaittiin yhteensä 17, ja niiden mykeröt

Rönsysorsimoa kerättiin elokuun alussa muo-

Mari Miranto

mutta kukinta eteni kylmän alkukesän aikana hyvin

1.7.7. Hyönteiset ja muut eläimet asterikasvien

vipusseihin pieninä juurellisina kasvustolaikkuina

riesana

(noin 5 × 5 cm) ja istutettiin vielä saman päivän aika-

Asterikasvit (Asteraceae, sis. Chichoriaceae) kilpai-

na istutusalustaan Oulun kasvitieteelliseen puutar-

levat kämmekkäkasvien kanssa maailman monila-

aukesivat ja siemenet alkoivat irrota juhannuksen

haan. Rönsysorsimo hyötyy häirinnästä ainakin jos-

jisimman kasviheimon asemasta. Tuuli kuljettaa as-

jälkeisellä viikolla. Vanakelton siementen kypsymi-

sain määrin, joten sen keruusta on luultavasti jopa

terikasvien pappushaivenellisia siemeniä pitkiäkin

sen ajankohta vaihteli siten neljän havaintovuoden

hyötyä luonnonpopulaatiolle.

matkoja. Hyvä leviämiskyky on asterikasveille tar-

aikana lähes kuukaudella.

peen. Habitaattispesialisteille, esimerkiksi lettojen
1.7.6. Raaka siemen ei säily

suokeltolle (Crepis paludosa) ja Etelä-Suomen

1.7.3. Alppivuokon siemen ei kestä kuivumista

Lehtonadan (Schedonorus giganteus, Festuca gi-

uhanalaiselle

Suurin osa suomalaisista kukkakasveista tuottaa

gantea) kaksi eri kypsyysasteista siemenerää havain-

cannabinum), sopivia elinympäristöjä on niukasti.

siemeniä, jotka luonnostaan ovat sopeutuneet kes-

nollistavat kypsyyden merkitystä siementen säilymi-

Etenkin heimon muinais- ja uustulokkaat sen sijaan

tämään kuivumista. Siemenet saattavat säilyä elin-

selle siemenpankissa. Ensimmäisessä siemenerässä

menestyvät häiriöympäristössä rikotulla maalla.

kykyisinä maaperässä pitkiä aikoja. Pienellä osal-

siementä ympäröivät rakenteet olivat vihreitä, kun

Häiriöympäristöt muuttuvat nopeasti, ja leviämisen

la Suomen kasveista siemenet putoavat emokasvista

taas toisessa erässä ne olivat tuleentuneet.

on jatkuttava. Suomen vuoden 2010 uhanalaistar-

kosteaan maahan ja itävät siinä nopeasti; niiden kui-

Siemenerien itävyys testattiin parin kuukauden

vuudenkestokyky on rajoittunut tai sitä ei ole lain-

siemenpankkisäilytyksen jälkeen. Ensimmäisestä

kaan (2.1.1).
Vuokkojen (Anemone, Hepatica) pähkylät irtoa-

Alppivuokon pähkylät ovat irtoamisvaiheessa
vihreitä eivätkä kestä kuivumista.

vat emokasvista vihreinä, ennen kuin siemenkuori

rantapunalatvalle

kastelussa oli 17 asterikasvia, kaikki habitaattispesialisteja.

siemenerästä iti noin puolet ja puolet homehtui alus-

Monien asterikasvien siementuottoa heikentä-

talle. Kypsänä kerätty siemenerä iti sataprosentti

vät mykeröihin munivat, siemeniä syövät hyönteiset.

sesti.

Keltaohdake (Cirsium oleraceum) on Suomessa

taas pian, kun alkio alkaa kasvaa (Ali ym. 2007). Tar-

vapaaehtoisia kasviharrastaja eri puolilta Suomea.

kasti oikeaankin aikaan säilötyt siemenet säilynevät

Esimerkiksi erittäin uhanalaista juurtokaislaa

siemenpankissa maksimissaan vuoden ajan, joten

(Scirpus radicans) esiintyy Suomessa vain Pohjois-

myös vuokot on etäsuojeltava joko kryosäilytykses-

Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Siementen keruu Jo-

sä tai puutarhakokoelmissa.

ensuusta myöhästyi kesällä 2014: siemenet olivat

Hämeessä harvinaisena kasvavan alppivuokon

ehtineet varista. Kesällä 2015 paikallinen vapaaeh-

(Anemone trifolia) siemeniä kerättiin aluksi näyte-

toinen seurasi kukinnan ja siementämisen edisty-

erä paperipussiin. Siemenet ehtivät menettää elinky-

mistä, ja siemenet saatiin talteen oikeaan aikaan.

Päivi Virnes

on kunnolla rakentunut. Siemenkuoren kuivuuskestävyys kehittyy pian irtoamisen jälkeen hävitäkseen

kynsä jo niinä parina päivänä, jotka kuluivat siementen siemenpankkiin viennissä. Toisella yrityksellä

1.7.5. Rönsysorsimon kasvustolaikkujen keruuta

siemenet kerättiin minigrip-pusseihin, jotka suljet-

Äärimmäisen uhanalainen rönsysorsimo (Puc-

tiin tiiviisti ja joihin kosteutta ylläpitämään lisättiin

cinellia phryganodes) kasvaa Suomessa suppealla

märkä talouspaperin pala. Näin siemenet saatiin elä-

alueella Perämeren pohjukassa. Laji ei tiettävästi tee

vinä siemenlaboratorioon, missä ne idätettiin agar-

itämiskykyisiä siemeniä, joten ainoa mahdollisuus

maljoilla ja siirrettiin jatkokasvatukseen Kumpulan

on lisätä sitä kasvullisesti. Rönsysorsimoa on han-

kasvitieteellisen puutarhan taimistoon.

kala tunnistaa maastossa, koska hanhet laiduntavat
sen kasvupaikoilla ja syövät sen matalaksi. Kasvus-

1.7.4. Vapaaehtoisten tärkeä panos

tot voivat olla sekakasvustoja luotosorsimon (Pucci-

Jotta siemenet säilyisivät siemenpankissa pitkään,

nellia distans) ja rönsyröllin (Agrostis stolonifera)

ne on kerättävä kypsinä. Oikean keruuajankohdan

kanssa. Materiaalin keruussa ESCAPE-hankkeessa

arvioiminen on hankalaa, ja kasvupaikka voi sijaita

oli mukana lajin suojelutyötä pitkään tehnyt koke-

kaukana. ESCAPE-hankkeessa apuna oli muutamia

nut biologi.
Norrlinia 32

(Eupatorium

Pulkka osoittautui näppäräksi kuljetusvälineeksi etäsuojeluun siirrettäville rönsysorsimoille.
Norrlinia 32
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nin, vuokralaisiksi. Noin sadasta mykeröstä saatiin

yksi alkuperäinen populaatio, Ahvenanmaan Sun-

lopulta 1 700 tervettä siementä.

dissa (Uotila 2011). Siitä kerättiin siemeniä syksyl-

ESCAPE-hankkeessa asterikasvien siemeniä ke-

lä 2016. Jo paikan päällä oli helppo todeta, että kel-

rättiin keltaohdakkeen lisäksi vain ahokissankä-

taohdakkeen kookkaissa mykeröissä eli suuri määrä

pälästä (Antennaria dioica) ja kesämaitiaisesta

pieniä eläimiä (oheinen taulukko). Jaakko Mattila

(Leontodon hispidus). Myös kesämaitiaisen sieme-

määritti näytteistä pihtihäntiä, kovakuoriaisia, lu-

net olivat usein tyhjiä, kyljessä oli pieni reikä, josta

teita, siiroja, hämähäkkejä, lukkeja ja kotiloita. Ko-

toukat olivat nakertaneet itsensä sisälle.

tiloita poistettiin jo siemeniä kerättäessä, niitä oli

Pohdittavaksi jää, onko siemeniä syövistä toukis-

alun perin vähintään nelinkertaisesti, ja osa hämä-

ta mitään hyötyä kasville, vai ovatko asterikasvien

häkeistä jäi kerääjien tukikohdan, hotelli Pommer-

mykeröt vain ruokakulhoja.

Ex situ -kokoelmat ❷

Terhi Ryttäri

hyvin harvinainen. On arvioitu, että täällä olisi vain

I

hanteellisessa tapauksessa kutakin lajia suojellaan kahdella eri
etäsuojelumenetelmällä. Tämä turvaa arvokkaiden geenivarojen
säilymisen ja valjastaa käyttöön eri kokoelmamuotojen hyvät puolet.
Jokainen etäsuojelukokoelmiin tuleva kasvikanta saa yksilöllisen
rekisterinumeron, ja tietokantaan kirjataan tarkat alkuperätiedot ja
puutarhalla, siemenpankissa tai mikrolisäyslaboratoriossa tehtävät
toimenpiteet. Rekisterinumeron on säilyttävä kasvin yhteydessä. Kehitteillä olevan Suomen Lajitietokeskus -portaalin kautta
luonnonsuojelun toimijat pääsevät näkemään etäsuojelukokoelmissa
olevat uhanalaiset kasvit ja niihin liittyviä muistiinpanoja.

Lahko

Lajin tieteellinen nimi

Lajin suomenkielinen nimi

Dermaptera – pihtihäntäiset

Forficula auricularia

isopihtihäntä

Apterygida media

pensaspihtihäntä

Amara aulica

–

Amara gebleri

–

mahtuu satoja tuhansien siementen eriä, ja työvoi-

Epuraea pallescens

–

man tarve ylläpidettävää kasvikantaa kohti on alku-

Meligethes aeneus

–

jelukeinoista kustannustehokkain. Haittapuolena on

2.1.1 Siementen säilyvyys

Cortinicara gibbosa

–

luonnollisen evoluution pysähtyminen. Siemenpan-

Siemenpankkisäilytykseen soveltuvat siemenet säi-

Anthocoris nemorum

lehvänokkalude

kissa säilöttävällä perimällä ei esimerkiksi ole mah-

lyvät siemenpankissa kymmeniä, jopa satoja vuosia.

Lygus sp.

(lude)

dollisuutta sopeutua geneettisesti ilmastonmuutok-

Säilyvyys vaihtelee lajista, keruualueen ilmastosta,

sen myötä aikaistuviin keväisiin.

siemenen rakenteesta ja kerätyn erän laadusta riip-

Coleoptera – kovakuoriaiset

Hemiptera – nivelkärsäiset

Areneae – hämähäkit

Opiliones – lukit

2.1 SIEMENPANKKI

robur), euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana)

Siemenpankissa populaation geenit voidaan säi-

ja useimmat pajut (Salix spp.) sekä vuokot (Anemo-

löä kattavasti pienessä tilassa: yhteen pakastimeen

ne spp. ja Hepatica nobilis) (1.7.3).
Seuraavaksi esiteltävät säilöntämenetelmät koskevat ryhmän 1 lajeja.

työn jälkeen vähäinen. Siemenpankki onkin etäsuo-

Clubiona comta

–

Siemenkasvilajit jaetaan siementen säilymisen ja

puen (Probert ym. 2009). Säilyvyys on sitä heikom-

Clubiona sp.

–

käsittelyn suhteen kolmeen ryhmään: 1) kuivaamisen

paa, mitä kylmemmässä ja kosteammassa ilmastos-

Philodromus collinus

–

ja pakastamisen kestävät eli siemenpankkisäilytyk-

sa populaatio kasvaa: etenkin arktiset ja alpiiniset

Xysticus sp.

–

seen soveltuvat siemenet (orthodox); 2) kuivumista

lajit menettävät elinkykynsä huomattavasti lämpi-

Araneus diadematus

–

ja pakastamista kestämättömät siemenet (recalcit-

mien ja vähäsateisten alueiden lajeja tai populaati-

Anyphaena accentuata

–

rant) ja 3) siemenet, jotka säilyvät parhaiten kevy-

oita nopeammin (Mondoni ym. 2011). Pienialkioiset

esti kuivattuna 5 °C:n lämpötilassa (intermediate).

siemenet, joiden vararavinto sijaitsee endospermiso-

Linyphiidae sp.

–

Siemenkasveista valtaosa kuuluu ryhmään 1 eli ne

lukossa, kestävät siemenpankissa heikommin kuin

Oligolophus tridens

–

soveltuvat siemenpankkiin säilöttäviksi (Royal Bo-

lajit, joilla vararavinto on sirkkalehdissä. Siementen

tanic Gardens Kew 2017). Kuivumista huonosti kes-

keruuvaihe on ratkaisevan tärkeä säilymisajan suh-

täviä siemeniä esiintyy pääasiassa tropiikin kosteil-

teen. Liian aikaisin kerättyjen siementen siemen-

la alueilla (Tweddle ym. 2003); niihin kuuluu tuttuja

kuori ei ole kehittynyt suojaamaan alkiota kuivaa-

Isopoda – siirat

Armadillidium pictum

–

Stylommatophora – maakeuhkokotilot

Fruticicola fruticum

pensaskotilo

Cepaea hortensis

valkotarhakotilo

hyötykasveja kuten esimerkiksi kaakao (recalcitrant)

miselta ja pakastamiselta, kun taas emokasvistaan

Succinea putris

meripihkakotilo

ja kahvi (intermediate). Suomessa siemenpankkiin

luonnolliseen aikaan irronnut kypsä siemen kestää

soveltumattomia lajeja ovat metsätammi (Quercus

haastaviakin oloja.
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Arviolta vain vuosia tai muutaman vuosikym-

2.1.2 Kansainväliset siemenpankkistandardit

Näin varmistetaan, ettei mahdollinen katastrofi, esi-

men on pölymäisen pientä (pituus ja leveys jopa alle

menen siemenpankissa säilyviä, Suomessa esiinty-

ohjaavat siementen käsittelyä

merkiksi tulipalo, tuhoa koko siemenerää.

0,1 mm), eikä se sisällä (juuri lainkaan) vararavinto-

viä kasviryhmiä ovat sipuli-, leinikki-, sarjakukkais-,

Luonnontieteellisen keskusmuseon siemenpankki

Ensimmäinen idätystesti tehdään, kun siemen-

solukkoa. Alkio ei ole erilaistunut alkeisjuuri-alkeis-

rikko-, kello- ja kanervakasvit sekä jalavat (Probert

noudattaa kansainvälisiä siemenpankkistandarde-

erä on ollut siemenpankkiin säilöttynä noin yhdestä

varreksi ja sirkkalehdiksi ja koostuu vähimmillään

ym. 2009, Walters ym. 2005) ja kämmekkäkasvit

ja (The Millennium Seed Bank Partnership 2015).

kolmeen kuukautta. Kokeen tavoitteena on selvittää,

vain parista solusta. Tästä johtuen taimien varhais-

(Hay ym. 2010). Pitkäikäisimpiä taas ovat nokkos-,

Tämä mahdollistaa laadukkaan materiaalin luovut-

ovatko siemenet kestäneet kuivaamisen ja pakasta-

vaihe on riippuvainen sieniosakkaasta, joka välittää

herne-, kurjenpolvi- ja huulikukkaiskasvit sekä Suo-

tamisen luontoonpalautushankkeisiin (4). Luon-

misen (2.1.1) sekä selvittää lajille suotuisat idätysolo-

kämmekälle sokereita ja muita kasvamiseen tarvitta-

men ainoa Cistaceae-heimon edustaja päivännouto

nonkasvien siemenprosessointi on pitkälti käsityötä,

suhteet (3.2.2). Luonnontieteellisen keskusmuseon

via yhdisteitä.

(Helianthemum nummularium). Nämä lajit voivat

toisin kuin viljelykasvien siementen käsittely: au-

siemenpankilla on tärkeä tehtävä pohjoisten kasvi-

Perinteiset siemenpankkiolosuhteet ja käsitte-

säilyä siemenpankkiolosuhteissa jopa satoja vuosia.

tomatisointi on hankalaa johtuen pienistä eristä ja

en itämisvaatimusten tutkimuksessa, sillä naapuri-

lyt eivät käy sellaisinaan, ainakaan kaikille kämmek-

suuresta siemenkoon vaihtelusta erän sisällä (Hay &

maissa Ruotsissa tai Baltian maissa ei ole luonnon-

kälajeille. Monet lajit ovat tutkimuksissa osoittau-

Probert 2013).

kasvien siemenpankkia.

tuneet lyhytikäisiksi, kun niitä on säilötty –20 °C:n

Siemenpankin ensimmäinen idätystesti varmistaa säilyvyystyypiltään tuntemattoman lajin sopi-

Mari Miranto

vuuden siemenpankkiin (3.2.3).

Kuivaaminen ja pakastaminen hidastavat sie-

Jatkossa siemeneriä testataan viiden vuoden vä-

lämpötilassa (Hay ym. 2010), sen sijaan siementen

menen ikääntymiseen liittyviä haitallisia proses-

lein, jotta havaitaan mahdollinen itämiskyvyn alene-

kryosäilytys tuottanee paremman tuloksen (Merritt

seja (Roberts 1973). Ennen pakastamista (–20 °C)

minen. Ikääntyneiden siementen tilalle kerätään en-

ym. 2014). Lajien välinen vaihtelu on kuitenkin run-

siemenet kuivataan noin 15 %:n tasapainokosteu-

sisijaisesti uusi erä siemeniä luonnosta. Mikäli tämä

sasta, ja tutkimustuloksiin vaikuttaa siemenen kyp-

teen 15 °C:n lämpötilassa (3–7 %:n kosteuspitoisuus

ei ole mahdollista luonnonpopulaatioiden häviämi-

syysaste ja lajikohtaisten idätysmenetelmien, eten-

laskettuna tuorepainosta).

sen takia, uusi erä siemeniä tuotetaan taimistossa.

kin siemenlevon purkukeinojen, heikko tuntemus.

Edeltäviä työvaiheita ovat jälkikypsytys, kunnol-

Maksimaalisen geneettisen monimuotoisuuden yl-

ESCAPE-hankkeessa puolet kämmeköiden sieme-

listen siementen erottelu huonoista siemenistä ja

läpitäminen on puutarhaoloissa hankalaa etenkin

nistä säilöttiin –20 °C:n lämpötilaan ja puolet kry-

muusta kasvimateriaalista ja terveiden siementen

ristipölytteisillä lajeilla (2.2.3). Oleellista on lajin li-

osäilytykseen (2.3). Kun sopivat idätysmenetelmät

määrän arviointi. Luonnonkasvien epätasaisesta sie-

sääntymisbiologian tunteminen ja suunnitelmalli-

kullekin lajille on löydetty, voidaan verrata eri säi-

menten kypsymisestä johtuen siemenerää jälkikyp-

suus.

lytysmenetelmin varastoitujen siementen elinkykyä.

ympäristöä muistuttavissa kosteus- ja lämpöoloissa

2.1.3 Kämmekät vaativat erikoiskohtelua

palautetuksi luontoon, olisi hyödyllistä säilöä yhdes-

ennen kuivaamista. Tämä jälkikypsyminen on kui-

Kämmekkäkasvit ovat sekä siemenpankkiprosessin

sä siementen kanssa lajille spesifinen mykorritsasie-

tenkin rajallista ja eikä tehoa selvästi raakoihin sie-

että säilymisen suhteen ongelmallinen ryhmä. Sie-

ni (Sommerville & Offord 2014). Asiaa hankaloittaa

Jotta säilötyt siemenet saadaan onnistuneesti

sytetään kymmenen päivän ajan sen luontaista elin-

siementä, sillä siemeniä kuluu vuosikymmenten säilytyksen aikana idätystesteihin. Siementen lukumäärä arvioidaan tarkan vaa’an avulla, ja niiden laatua
tarkastellaan mikroskoopilla. Tuholaisten syömät,
homeiset ja heikosti kehittyneet siemenet lasketaan

Annu Ruotsalainen

meniin. Hyvä siemenerä sisältää noin 5 000 tervettä

parinkymmenen siemenen otoksesta ja tulos yleistetään koko siemenmäärään.
Siementen kuivuminen varmistetaan tasapainokosteusmittarilla ennen pakastamista. Siemenet
pakataan foliopusseihin, jotka nimikoidaan ja kuumasaumataan tiiviisti. Sisään sujautettava silikageeli-indikaattori vaihtaa väriä, mikäli pussiin pääsee
kosteutta. Siementen varastointiin kelpaa tavalliAspiraattori erottelee tyhjät ja kunnolliset
siemenet toisistaan.

nen kotitalouspakastin, sillä lämpötila saa vaihdella muutaman asteen sisällä. Noin puolet siemenerästä lähetetään säilöttäväksi toiseen siemenpankkiin.
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lajispesifisten sienten vaillinainen tuntemus ja se,

lajin luonnonoloja. Suuri tilan- ja työvoimantarve te-

että monella lajilla mykorritsalaji voi vaihtua taimi-

kee toiminnasta kuitenkin kallista.

vaiheesta aikuisuuteen (Rasmussen 1995). Osa käm-

Elävät kasvikokoelmat ovat alttiita tuholaisille,

meköistä tulee aikuisena toimeen ilman mykorrit-

taudeille ja jopa varkauksille. Suomen ex situ -suo-

saa ja erityisesti mykorritsalajin suhteen vähemmän

jelun toimintaohjelma linjaa, että arvokkaat koko-

erikoistuneet voivat löytää sienen istutuspaikaltaan.

elmat tulisi duplikoida kahteen puutarhaan (Hy-

Iso-Britanniassa on kokemusta onnistuneesta ra-

värinen ym. 2011). Mikäli laji tuottaa kunnollisia

vintoalustalla kasvatettujen tikankonttien siirrosta

siemeniä, tulisi populaatiosta tallettaa materiaalia

luontoon (Ramsay & Stewart 1998).

siemenpankkiin (2.1). Mikäli laji lisääntyy vain kas-

Linda Tammisto
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vullisesti, siitä suositellaan otettavan materiaalia
2.2 PUUTARHAKOKOELMAT

kryosäilytykseen (2.3).

Kasvitieteellisten puutarhojen elävät kokoelmat palvelevat opetus- ja tutkimuskäyttöä ja antavat mah-

2.2.1 Luonnollisen elinympäristön jäljittely

dollisuuden kertoa suurelle yleisölle uhanalaisten

puutarhaoloissa

kasvien suojelusta. Luonnonkasvupaikoilta ei aina

Etäsuojelukokoelmissa pyritään estämään se, että

saa riittävästi siemeniä siemenpankkisäilytykseen

kasviyksilöistä tulee hoidosta riippuvaisia. Taimia

populaation pienen koon, kasvien vähäisen kukin-

vahvistetaan alusta saakka kohtaamaan luonnon-

nan, kypsien siementen varisemisen tai siementen

olot. Kasvatukseen sopii parhaiten ulkona sijaitseva

epätasaisen kypsymisen vuoksi. Tällöin kasvitieteel-

varjokatos, jossa kasvit vähitellen karaistuvat ulko-

lisen puutarhan kokoelmissa voidaan tuottaa sieme-

olosuhteisiin. Kumpulan kasvitieteelliseen puutar-

niä siemenpankkiin tai luontoon palauttamista var-

haan katos saatiin ESCAPE-hankkeen loppuvaihees-

ten (2.2.5).

sa, jolloin taimet luontoonpalautuskokeiluihin oli

Puutarhakokoelmien ongelmana ovat pieni yksilömäärä ja kapea geneettinen monimuotoisuus.

Kelta-ansat auttavat kartoittamaan taimiston tuholaistilannetta.

jo kasvatettu. Hankkeen kokemus pohjaa siis kasvihuonekasvatuksiin.

didae), ripsiäiset (Thysanoptera), vihannespunkki

karaistumaan viedyt kasvit ovat niille alttiita (4.4.3).

Useita sukupolvia jatkuva muutaman yksilön väli-

Luonnonkasvien kasvualustaan ei lisätä erikseen

(Tetranychus urticae) ja ansarijauhiaiset (Trialeu-

Etanaongelmaa voi ehkäistä pitämällä taimiruukut

nen pölyttyminen saa etenkin ristipölytteisillä la-

lannoitteita. Pienet taimet siirretään ensin viljelyse-

rodes vaporariorum) sekä perhostoukat. Kelta-an-

pöydillä kasvien luontoon palautukseen asti.

jeilla aikaan haitallista sisäsiittoisuutta. Puutarha-

okseen, jossa peruslannoitus on olemassa. Jatkossa

sojen käyttö taimistossa auttaa kartoittamaan, mitä

Kasvitaudit ovat harvoin tappavia, mikäli kasvi

olot saattavat suosia tiettyjä genotyyppejä (Ensslin

tarkkaillaan esimerkiksi happaman turpeen tai kal-

tuholaisia tiloissa esiintyy. Ansat toisaalta pyydys-

on hyväkuntoinen. Yleisimmin esiintyviä tauteja ovat

ym. 2011, Rucínska & Puchalski 2011, Lauterbach

kin tarvetta. Mikäli kyseessä on kostean paikan kas-

tävät myös hyödylliset kukkakärpäset, joiden toukat

härmät (Erysiphales), ruosteet (Pucciniales) ja har-

ym. 2012). Geneettisesti heikentyneistä kokoelmista

vi, lisätään enemmän turvetta. Kuivan paikan laji

syövät kirvoja.

maahome (Botrytis cinerea). Harmaahomeen esiin-

ei saada elinvoimaista materiaalia luontoonpalautta-

taas hyötyy läpäisyä lisäävästä hiekasta.

Perustana tuholaistorjunnalle ja tautien ehkäi-

tymistä voi torjua huolehtimalla kasvuston ilma-

Taimikasvatusvaiheessa otetaan huomioon lajin

sylle on kasvin oman puolustusjärjestelmän tuke-

vuudesta: esimerkiksi taimiruukkujen väljä asettelu

Kasvitieteellisissä puutarhoissa on riskinä ristey-

kasvutapa, jolloin voidaan valita juuriston muotoon

minen esimerkiksi sopivan kasvualustan valinnal-

edistää ilmankiertoa. Homeiset kasvinosat poiste-

tyminen sellaisten lähisukuisten lajien kanssa, joita

sopiva, tarpeeksi syvä ruukku (4.4.1, 4.4.2). Yleen-

la. Ruukut ja työvälineet on syytä pestä huolellisesti.

taan. Kumpulan Suomi-lohkoon istutettu vaaran-

kasvi ei kohtaa luontaisella elinalueellaan (Maunder

sä ottaen kasvihuoneessa kasvattaminen vaikuttaa

Torjunnassa suositaan luonnonmukaisia keinoja ku-

tunut lehtoängelmä (Thalictrum aquilegiifolium)

ym. 2004). Jos puutarhakantaa käytetään luonnon

luonnonkasvien kasvutapaan ja ulkoiseen olemuk-

ten mäntysuopaa, biologista torjuntaa ja perhostouk-

kärsi istutuksen jälkeisenä kasvukautena härmästä,

populaatiokoon vahvistamiseen, tahattomasti ristey-

seen (2.2.4) ja voi jopa vaikeuttaa niiden määrittä-

kien poistamista käsin. Oleellista on kasvien tilan

mutta seuraavana vuonna kasvi kasvoi kookkaaksi ja

tynyt puutarhakanta voi pahimmassa tapauksessa

mistä (4.4.5).

säännöllinen tarkkailu. Biologinen torjunta toimii

kukki näyttävästi.

mishankkeisiin.

syrjäyttää viimeisetkin alkuperäiset genotyypit luon-

suurilla kasvimassoilla, muutaman etäsuojelukasvin

Kasvatukset on syytä käydä säännöllisesti läpi

2.2.2 Tautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjunta

kohdalla on järkevää käyttää harkitusti puutarha-ae-

rikkakasvien varalta. On oltavan tarkkana, sillä osa

Ongelmia voi lievittää harkitusti kerätyllä ja riit-

Tuholaiset ovat merkittävä ongelma etenkin silloin,

rosoleja.

rikkakasveista voi olla hyvinkin samannäköisiä kuin

tävän suurella yksilömäärällä, kontrolloidulla pöly-

kun etäsuojelukasveja kasvatetaan suurina sekavil-

Etanat eivät yleensä ole ongelma kasvihuoneis-

itse kasvatettava kasvi. Taimipöytien alusta pidetään

tyksellä, estämällä sukulaislajien kanssa risteytymi-

jelminä muiden taimikasvatusten yhteydessä. Ylei-

sa, jos taimet ovat ruukuissa pöydillä eivätkä multa-

puhtaana etikalla, sillä muuten rikkakasvit leviävät

nen ja jäljittelemällä puutarhaolosuhteissa kunkin

simpiä kasvihuoneiden tuholaisia ovat kirvat (Aphi-

altaassa. Sen sijaan luontoon palautusta varten ulos

ja tarjoavat kasvualustan tuholaisille ja kasvitaudeil-

non kasvupaikalta.
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le. Myös sammalet leviävät pöytien alta helposti taimiruukkuihin ja vaikeuttavat taimikasvatusta. Etikkakäsittely uusitaan muutaman kerran kasvukauden

Verkko suojaa hiljattain istutettuja serpentiinipikkutervakkoja kaneilta.

Marita Tiiri

Hyvinvoiva taimi kestää härmän aiheuttaman rasituksen. Lehtoängelmä Kumpulan puutarhassa.

peittää verkolla. On seurattava, etteivät taimet kasva

eheänä, on tärkeää estää siementaimien spontaa-

verkon läpi, koska tällöin verkko olisi vaikea irrottaa

ni syntyminen. Hedelmistöt poistetaan, ennen kuin

repimättä kasveja.

siemenet ehtivät varista, eikä yksivuotisia kasveja

Ulkokokoelmissa ongelmia aiheuttavat myös

aikana.

pääsääntöisesti kasvateta kokoelmissa.

Ruukkujen pinnan sammaloituminen tukahdut-

myyrät, jotka nakertavat ruohovartisten kasvien kas-

Mikäli puutarhassa kasvavista yksilöistä ha-

taa hennot taimet. Pintamultaa voi harata kevyesti ja

vupisteitä, juuria ja versoja. Niiden torjumisessa

lutaan kerätä siemeniä, on varmistettava, ettei lä-

näin vaikeuttaa sammalen kasvua. Pinnan peittämi-

auttaa ympäröivän kasvillisuuden matalana pitämi-

heisyydessä kasva risteytymisvaaran muodostavia

nen hiekalla estää sammaloitumista. Jos sammalpei-

nen. Kasvit voi lisäksi aidata tiheäsilmäisellä verkol-

kasvikantoja (2.2.5). Vaihtoehtoisesti tahaton ristey-

te on jo muodostunut, se poistetaan varovasti ja lisä-

la, jonka alaosa painetaan maan sisään. Kokeilussa

tyminen on estettävä (3.4.6).

tään uutta kasvualustaseosta.

on myös korkeisiin ääniin ja värinään perustuva pa-

Säännöllinen kitkeminen, siimaus ja niitto ehkäi-

ristokäyttöinen myyräkarkotin, mutta laite ei kes-

2.2.4 Puutarhassa kaikki on toisin

sevät puutarhakokoelmiin istutettujen kasvien tuho-

tä talvikäyttöä. Kumpulassa testataan, onko myyrä-

Kasvin ulkoasu luonnossa ja puutarhassa voi poike-

lais- ja rikkakasviongelmia. Katteen käyttö estää rik-

tuhojen estämiseksi syytä leikata talveksi alas myös

ta suuresti. Puutarha tuntuu tuottavan kasvuvoimaa.

kakasvien kylväytymistä ja kosteuden haihtumista

etäsuojelukokoelmien korkeat ruohokasvit.

Erityisen selvästi tämä on todettavissa kasveissa, jotka luonnossa ovat sopeutuneet karuun ja kuivaan

kasvualustasta. Toisaalta kate tarjoaa kostean elin2.2.3 Risteytymisvaaran välttäminen

ympäristöön. Veden vähyys ja ravinteiden niukkuus

Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kokemus-

Kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmissa kasvaa

hidastavat kasvua. Puutarhassa kasveja kasvatetaan

ten perusteella puutarhakokoelmiin istutetut kas-

rinnakkain toisilleen sukua olevia lajeja ja saman la-

idätyksen jälkeen taimihuoneissa peruslannoitetus-

vit on syytä suojata kaniaidalla. Pysyvällä kaniaidal-

jin populaatioita, joille esiintymispaikkojen välinen

sa ja kalkitussa turpeen ja hiekan seoksessa. Kastelu

la torjutaan myös rusakot ympäri vuoden. Linnut

etäisyys luonnossa muodostaa risteytymisesteen.

jatkuu ulkopuutarhassa, ja ravinteista kilpailevat rik-

voivat aiheuttaa ongelmia vastaistutetuille taimille:

Puutarhakokoelmissa lajit ja kannat voivat risteytyä

kakasvit kitketään. Esimerkiksi vanhojen kaskiaho-

keskenään. Jotta etäsuojeltujen kasvien alkuperäi-

jen, laidunrinteiden ja pientareiden kesämaitiainen

nen geneettinen koostumus säilyy mahdollisimman

(Leontodon hispidus) jää luonnossa tavallisesti 20–

ympäristön etanoille.

rastaat esimerkiksi kaivelevat vastamöyhittyä multaa matoja etsiessään. Kasvuston voi alkuvaiheessa

Lupikan ruukun vallanneet keuhkosammal ja
päärynäsammal ovat yleisiä kasvihuonerikkoja.
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puutarhassa kesämaitiaiset ovat tanakoita ja yli 50
cm korkeita. Useimmat muutkin ESCAPE-lajit ovat
saaneet puutarhalisää.

haoloissa tuotetut siemenet ovat valtaosin syntyneet

Noora Hyrkäs

30 cm:n korkuiseksi. Kumpulan kasvitieteellisessä

itsepölytyksellä. Siementen geneettinen perimä on
kapea, mutta tyhjää parempi.
Äärimmäisen uhanalaisen lehtokattaran (Bro-

Oman ryhmänsä muodostavat serpentiniiteil-

mus benekenii) pohjoiskarjalaisen metsän siimek-

lä, ultraemäksisillä syväkivilajeilla, menestyvät ko-

sessä kasvavat yksilöt tuottavat vähän siemeniä, ja

hokkikasvit. Serpentiniitti on kasvualustana monille

siemenpankkiin saatiin vain 75 siementä. Ne kyl-

kasveille ylivoimainen, siinä on myrkyllisiä raskas-

vettiin taimistoon, ja niistä kasvoi 14 tainta. Kahden

metalleja ja paljon magnesiumia, mutta vain niukas-

vuoden kuluttua keruusta nämä yksilöt siemensivät

ti kalkkia. Monet syväkivialueet, joissa kohokkikasvit

yltäkylläisesti Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan

menestyvät, ovat lisäksi kuivia. Serpentiinipikkuter-

Suomi-lohkossa: siemenpankkiin saatiin 14 000 hy-

vakko (Viscaria alpina var. serpentinicola) jää niissä

välaatuista siementä!

5–15 cm:n korkuiseksi, hoikaksi ja kapealehtiseksi.

Äärimmäisen uhanalainen, Suomen kansainvä-

Ruusukelehdet ovat jopa neulasmaiset. Puutarhassa

lisiin vastuulajeihin kuuluva yksivuotinen meritatar

serpentiinipikkutervakot ovat reheviä, jopa 30–40

(Polygonum oxyspermum) tuottaa pähkylöitä mel-

cm korkeita, leveälehtisiä ja tanakoita. Serpentiini-

ko paljon, mutta siementen kerääjän kannalta han-

pikkutervakon eri alkuperät poikkeavat myös toisis-

kalan eritahtisesti. Samassa versossa on usein nup-

taan, ne lienevät kehittyneet erikseen paikallisista

puja, kukkia ja eriasteisen kypsiä pähkylöitä, joista

kalliopikkutervakon (V. alpina var. alpina) kannois-

osa on ehkä jo varissut. Pudonneiden siementen ke-

ta, ja siksi eri alueilta kerätyt siemenet voivat puutar-

räämistä rantahiekalta ei suositella, sillä maassa sie-

hassa kasvaa hieman toisistaan poikkeavasti.

menet altistuvat tuholaisille ja homeelle. Hiekalta

Puutarhassa kasvurytmi voi olla kiihkeämpi kuin

keräämiseen jouduttiin kuitenkin turvautumaan, sil-

luonnossa. Pohjoisen kylmyyteen ja lyhyeen kasvu-

lä keruuhetkellä versoissa oli pääosin kukkia ja raa-

kauteen sopeutuneet kasvit voivat puutarhassa ku-

koja siemeniä. Siemenerästä merkittävä osa oli tu-

luttaa itsensä loppuun ennen aikojaan. Kumpulassa

holaisten syömää. Hyvät siemenet otettiin erilleen,

monivuotinen tunturiniittyleinikki (Ranunculus ac-

itämisvaatimukset testattiin siemenlaboratoriossa,

ris subsp. borealis) kukki erittäin runsaasti ja suu-

ja kylmäkäsittelyn jälkeen itäneet taimet siirrettiin

rin kukin jo ensimmäisenä vuonnaan ja hävisi sitten.

taimistoon jatkokasvatukseen. Taimistossa ei ollut

Vastaava on todettu monilla tunturikasveilla Oulun

risteytymisvaaran muodostavia lähisukuisia lajeja,

yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa.

joten kukintoja ei peitetty. Todennäköisesti itsepö-

Myös etelän kasvit yllättävät. Hämeenkylmän-

lytyksen tuloksena syntyneet pähkylät kerättiin: ver-

kukka (Pulsatilla patens) ennätti puutarhassa kuk-

sojen alle laitettiin iso paperi ja versoja varistettiin

kaan ensimmäisenä vuonnaan. Luonnossa kestää

hellästi, jolloin kypsät siemenet irtosivat ja putosi-

tavallisesti useita vuosia, ennen kuin kylmänkukka
vahvistuu riittävästi kukkiakseen. Hämeenkylmänkukkia vuosikymmeniä seurannut Pertti Uotila ker-

Kesämaitiainen venyy jopa puoli metriä korkeaksi,
kun sen ei tarvitse kilpailla vedestä ja ravinteista
muiden kasvien kanssa.

toi kasvien luonnossa, paljaalla hiekalla, jurovan pik-

Paula Havas-Matilainen
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vat paperille. Siemeniä kerättiin pari kertaa viikossa puolentoista kuukauden ajan. Siemeniä saatiin lopulta talteen 3 000 kappaletta.
Muita lajeja, joista ESCAPE-hankkeessa saa-

kutaimina vuosikausia.

tiin riittäviä määriä siemeniä vain puutarhavaiheen
siemeniä siemenpankkiin. Risteytyminen läheisten

kautta, ovat imeläkurjenherne (Astragalus gly-

2.2.5 Harkittua siemenkeruuta puutarhakokoelmista

taksonien tai kantojen kanssa estetään (2.2.3). Ihan-

cyphyllos) (3.4.7), jonka populaatio on kutistunut

Joistakin lajeista on luonnon kasvupaikoilta vaikea

teellista olisi pölyttää yksilöt kontrolloidusti, jotta

yksiyksilöiseksi, kypsät siemenet nopeasti karistava

saada siemenpankkiin riittäviä siemenmääriä. Täl-

siemenerään tulisi tasapuolisesti kaikkien yksilöiden

metsälitukka (Cardamine flexuosa) (3.4.6), mäkior-

löin kokoon saadut vähät siemenet voidaan kylvää ja

geenejä. Käytännössä tämä on vaikeaa eriaikaisen

vokki (Viola collina) (4.4.3) ja mätäshelmikkä (Me-

kasvattaa puutarhakokoelmiin ja sitten kerätä niistä

kukinnan vuoksi (3.4.6). ESCAPE-hankkeen puutar-

lica picta).

Norrlinia 32

Norrlinia 32

Lehtokattara tuotti puutarhaoloissa tuhansia
siemeniä.

Erittäin uhanalainen pohjansorsimo kasvaa

2.2.6.1 Hietikkosara – aggressiivinen leviäjä

luonnossa suojaisten lahdenperukoiden ja jokivar-

puutarhassa

sien vesirajassa tai matalassa rantavedessä. Se ei

Silmälläpidettävä hietikkosara (Carex arenaria)

säännöllisestä kukkimisestaan huolimatta tuota

esiintyy harvinaisiksi käyneillä rantadyyneillä, joilla

elinkykyisiä siemeniä, vaan leviää juurakon tai sen

jää ja tuulen mukana liikkuva hiekka pitävät tämän

kappaleiden avulla vapaille, tavallisimmin kevätjäi-

voimakkaasti kasvullisesti lisääntyvän kasvin aisois-

den repimille kasvupaikoille. Pohjansorsimoa ei siis

sa. Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan Suomi-

voi tallettaa siemenpankkiin, mutta puutarhassa-

lohkon merenrantakasveihin istutetut hietikkosarat

kin se on ongelmallinen. Sopivien kasvatusolosuh-

tuottivat vain muutaman tähkän, mutta mattomai-

teiden luominen on hankalaa, ja jakotaimien verso-

nen kasvusto laajentui parissa vuodessa kaksin-

minen on hidasta. Mikrolisättyjä taimia istutettiin

kertaiseksi. Hiekkakäytävälle levinnyttä kasvustoa

Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan lammen ran-

täytyi karsia. Osa luonnossa harvinaisista ja uhan-

taan, mutta kitukasvuiset taimet uhkasivat sekoittua

alaisista kasveista voi siis puutarhaoloissa muuttua

läheiseltä nurmikolta levinneisiin heiniin. Syksyllä

riesaksi, ellei asiaan kiinnitetä huomiota.

2016 kasvit siirrettiin kokeeksi ruukkuun lammen

Kokoero luonnonkasvien ja puutarhassa pari vuotta
kasvatettujen pohjansorsimoiden välillä on lähes
metrin.

rantaveteen.
2.2.6.2 Pohjansorsimo – vaikea kasvattaa puutarhassa

Onneksi pohjansorsimoa on onnistuttu mikroli-

Kaikki uhanalaiset eivät sovellu lainkaan tai sovel-

säämään, ja sen kryosäilytyksestä on saatu tyydyt-

tuvat huonosti elävissä kokoelmissa kasvatettavik-

täviä tuloksia. Mikäli kasvatus lammessa ei onnistu,

si. Riittävällä kastelulla saadaan menestymään jopa

ovat nämä laboratoriomenetelmät lajin ainoita toi-

lettohernesaran (Carex viridula var. bergrothii) kal-

mivia etäsuojelun keinoja.

Mari Miranto

2.2.6 Tapausesimerkkejä
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Juha Markkola
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ly tarkoittaa menetelmää, jossa emokasvista irrotet-

taisia suolajeja, mutta esimerkiksi lähteikköjen omalaatuista elinympäristöä on hankala toteuttaa keino-

2.3. KRYOSÄILYTYS JA MIKROLISÄYS

tua kasvinosaa kasvatetaan steriileissä oloissa ravin-

tekoisesti. Yksi esimerkki väikeasti kasvatettavista

Kryosäilytys eli kryopreservaatio tarkoittaa kasviso-

toalustalla. Menetelmät kulkevat käsi kädessä, niin

on pohjansorsimo (Arctophila fulva var. pendu-

lukon tai siementen säilyttämistä syväjäädytettyinä

että kasvilajin kryosäilytys vaatii rinnalleen toimi-

lina).

nestetypessä (–196 °C). Mikrolisäys eli solukkovilje-

van mikrolisäysmenetelmän. Kasveja voidaan säilyt-

Paula Havas-Matilainen

tää myös pelkästään mikrolisättyinä, mutta se vaatii
aika ajoin siirrostuksia uudelle mikrolisäysalustalle.
Mikrolisätyt kasvit voivat kontaminoitua mikrobeilla, ja pitkäaikaisessa säilytyksessä myös geneettiset
muutokset ovat mahdollisia. Mikrolisäykseen verrattuna yksi kryosäilytyksen etu onkin kontaminaatioriskin ja kasvisolujen geneettisten muutosten minimointi.
Mikrolisäyksen hyöty verrattuna tavanomaiseen
kasvulliseen lisäämiseen, esimerkiksi pistokaslisäykseen, on mahdollisuus tuottaa suuri määrä kasvimateriaalia suhteellisen kustannustehokkaasti. Lisäksi kasvatus voidaan aloittaa hyvinkin pienestä
määrästä, jopa yhdestä kasvista tai siemenestä. Mikrolisäyksessä voidaan etsiä ja säädellä sopivia kasvuolosuhteita (alustan koostumus, pH, valo-ja lämpöolosuhteet) hyvinkin tarkasti, niin että saatetaan

Luonnossa jään ja hiekan liikkeen rajoittama hietikkosara leviää voimakkaasti suojaisissa puutarhaoloissa.
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onnistua lisäämään vaikeastikin lisättäviä kasveja.
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Jokaiselle kasvilajille täytyy hakea sille sopiva me-

ja käsittelyaika oli 20 minuuttia, kun taas puuvartis-

netelmä. Kasvatusten geneettinen monimuotoisuus

ten lajien steriloinnissa käytettiin 3,5 %:sta natrium-

riippuu aloitusmateriaalin yksilömäärästä ja laadus-

hypokloriittia 10 minuutin ajan. Lisäykseen on otet-

ta, mutta usein mikrolisäyskasvatukset muodostuvat

tu muun muassa ruohovartiset perämerenmaruna

vain yhdestä kloonista.

(Artemisia campestris subsp. bottnica) ja pahtakeltto (Crepis tectorum subsp. nigrescens) sekä puuvartiset koiranruusu (Rosa canina) ja okaruusu (Rosa

hyödynnettiin ESCAPE-hankkeessa. Mikrolisäyksen

sherardii).

Oulun

yliopistossa

on

tehty

aloitusmateriaalina käytettiin kasviryhmästä riippu-

Valituille kasvilajeille testattiin useampia lisä-

en joko pintasteriloituja silmuja, versonkärkiä, sie-

ys- ja juurtumisalustoja. Kokeiden perusteella ruo-

meniä tai itiöitä. Ruohovartisten kasvien aloitusma-

hovartisille kasveille sopii pääsääntöisesti MS-alusta

teriaaliksi sopivat yleensä hyvin kasvukauden aikana

(Murahige & Skoog 1962) ja puuvartisille kasveille ja

kerätyt versonkärjet. Puuvartiskasvien kasvupisteet

varvuille WPM-alusta (Woody Plant Medium, Lloyd

sen sijaan on paras kerätä kevättalvella, kun kasvit

& McCown 1980). Kasvatusalustoissa käytettiin so-

ovat vielä lepotilassa. Kasvupiste on aukeamattomi-

kereina 0–3 %:sta sakkaroosia tai glukoosia. Verso-

en lehtien suojassa puhdas, ja jos silmun ulkokuori

mis- ja kasvuhormoneina käytettiin auksiineista in-

onnistutaan puhdistamaan, saadaan kasvupiste

dolivoihappoa (IBA) ja α-naftaleenietikkahappoa

puhtaana ravintoalustalle.

(NAA),

Ruohovartiset kasvit pintasteriloitiin ESCAPE-

6-bentsylaminopuriinia

(BAP) ja 6-γ,γ-dimetyyliallyyli aminopuriinia (2iP)

3.1 KASVULLINEN LISÄÄMINEN

vartiset kasvoivat puutarhassa yllättävän heikosti,

ja gibberelliineistä gibberelliinihappoa (GA3).

Perinteinen tapa lisätä kasveja kasvullisesti on pis-

eivätkä ne lisääntyneet toivotulla tavalla, mutta toi-

tokaslisäys. Siinä lisättävästä kasvista otetaan ver-

saalta kasvustot pysyivät melko stabiileina. Ongel-

son pätkä, joka juurrutetaan kosteassa, ilmavassa

mana näyttää olevan vaikeus luoda taimistossa ja

mullassa sumutunnelissa tai vastaavassa korkeas-

puutarhassa niille sopivia olosuhteita. Rönsysorsi-

sa ilmankosteudessa. Yleensä pistokas on noin 10–

mon ja pohjansorsimon kohdalla parempi jakamis-

15 cm:n pituinen lepotilassa oleva talviverso, puu-

ajankohta on todennäköisesti heti alkukesällä. Sitä

tumaton alkukesän verso tai (havukasveilla yleinen

täytyisikin kokeilla silloin kun meriveden korkeus ei

ajankohta) puutunut loppukesän verso. Pistokkaasta

ole ongelma keräämiselle.

Tuomas Kauppila

hankkeessa viisiprosenttisella kalsiumhypokloriitilla

sytokiniineistä

U

hanalaisten kasvien lisäämisen tietotaito on välttämätöntä,
jotta etäsuojelukokoelmista saadaan tarvittaessa kasvimateriaalia luonnon populaatioiden vahvistamiseen. Siemenpankin idätystesteistä saadaan tietoa lajien itämisvaatimuksista, ja mikrolisäys- ja
kryolaboratoriossa kehitetään lajikohtaisia menetelmiä, joilla säilötyt
solukot saadaan kasvatetuiksi takaisin luonnonoloissa selviytyviksi
kasveiksi. Kasvitieteellisten puutarhojen hoitohenkilökunnalla taas
on kokemusta siitä, miten eri lajit saadaan puutarhaolosuhteissa
pysymään terveinä ja geeniperimältään mahdollisimman ehyinä.

❸
Linda Tammisto

mikrolisäystä

1990-luvun alusta saakka, ja saatuja kokemuksia

Kasvien lisäys
etäsuojelukokoelmissa

poistetaan alimmat lehdet, ja se painetaan multaan

Kryosäilötys sopii lajeille, jotka eivät tuota elinkykyistä siementä tai joiden siementen säilyvyys on heikkoa
perinteisessä siemenpankissa.
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noin 2/3:n pituudelta. ESCAPE-hankkeessa pisto-

3.2 LISÄÄMINEN SIEMENISTÄ

kaslisäystä käytettiin oka- ja koiranruusulla (Rosa

Luonnonkasveilla suurin itämiseen vaikuttava tekijä

sherardii ja R. canina); niillä kesäpistokkaiden juur-

on siemenlepo eli dormanssi. Siemenlepo on yleinen

rutus onnistui hyvin. Talvikkipajun (Salix pyrolifo-

luonnonkasvien keino estää itäminen epäsuotuisa-

lia) pistokaslisäys ei onnistunut myöhään syksyllä

na vuodenaikana. Kun siemen on levossa, sen pitää,

otetuista pistokkaista. Pistokkaita oli vain muuta-

itämisen alkamiseksi, käydä läpi tietyt ympäristöolo-

ma, ja parempi ajankohta pajupistokkaiden ottami-

suhteet, jotka saavat aikaan fysiologisia tai raken-

seen olisi ollut kevättalvi. Ongelmana oli ehkä myös

teellisia muutoksia. Esimerkiksi monet suomalaisten

emokasvin heikko kunto: uutta kasvua oli vähän ja

kasvien siemenet tarvitsevat itääkseen kylmäkäsitte-

se oli lyhyttä.

lyn. Tämä estää niitä itämästä syksyllä juuri ennen

Ruohovartisten kasvien jakaminen onnistuu

talven tuloa, jolloin hennot taimet paleltuisivat kuo-

yleensä helposti lajista riippuen joko alku- tai lop-

liaaksi. Talven aikana siemen käy läpi tietyt fysio-

pukesällä. Rönsysorsimo (Puccinellia phrygano-

logiset muutokset ja valmistautuu itämään kevääl-

des) ja pohjansorsimo (Arctophila fulva subsp. pen-

lä, kun lajin lämpötila-, kosteus- ja valovaatimukset

dulina) kerättiin elokuussa, ja kasvustot jaettiin heti

täyttyvät. Siemenlevon ja itämisen säätelyyn osallis-

pienempiin osiin. Ainakin nämä uhanalaiset ruoho-

tuvat kasvihormonit abskissihappo (ABA), gibberel-
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liinit (GA) ja etyleeni. Siemenlepoon vaikuttavat pe-

ta, kun alkio on ehtinyt kasvaa noin kuukauden ajan.

haastavan ryhmän. Suomen uhanalaisista kasveista

num), jopa puoli vuotta. Yleensä noin 5 °C on riittä-

rimä sekä siemenen kehityksen aikaiset kasvuolot.

Tähän siemenlepotyyppiin kuuluvat Suomessa lei-

tähän ryhmään näyttäisi kuuluvan ainakin imeläkur-

vän alhainen lämpötila, mutta jotkin lajit tarvitsevat

nikki- ja sarjakukkaiskasvit (3.4.2).

jenherne (Astragalus glycyphyllos).

siemenlevon purkuun alhaisemman, 0–3 °C:n, läm-

Kun siemenlepo on saatu tarvittavin esikäsittelyin puretuksi, siemenet itävät yleensä melko jous-

Morfofysiologista siemenlepoa esiintyy sa-

tavissa lämpötila- ja valo-olosuhteissa. Siemenlepoa

moissa kasviryhmissä, kuin joissa esiintyy morfolo-

3.2.2 Idätysolosuhteet ja esikäsittelyt

ei pidä sekoittaa siemenen itämättömyyteen silloin,

gista siemenlepoa. Alkion kasvamisen lisäksi ne vaa-

Sopivien itämisolosuhteiden haarukointi alkaa kir-

Erityisesti puuvartiset kasvit saattavat tarvita

kun sen perusedellytykset itävyyteen eivät täyty. Esi-

tivat sopivat lämpö- tai kylmäkäsittelyt purkamaan

jallisuuden ja kansainvälisen siemenpankkiverkos-

toistuvia kylmä- ja lämpökäsittelyjaksoja, sillä luon-

merkiksi siemenpussissa oleva kuiva siemen ei idä,

siemenlevon fysiologisen puolen (3.4.3). Alatyyppe-

ton tietokantojen (ENSCONET 2017, Royal Bota-

nossa siemenet itävät vasta parin vuoden kuluttua

koska sillä ei ole käytettävissään vettä. Jotkin lajit

jä erotetaan yhdeksän riippuen siitä, missä lämpöti-

nic Gardens Kew 2017) läpikäynnillä. Idätyskokeen

kypsymisestään. Lämpökäsittelyt toteutetaan lajista

tarvitsevat itääkseen veden lisäksi valoa, ja kaikilla

lassa alkio kasvaa tai juuri ja verso työntyvät ulos, tai

suunnittelu helpottuu, jos taksonia on jo testattu jos-

riippuen yleensä noin 15–25 °C:n lämpötilassa.

lajeilla on omanlaisensa lämpötila-alue, jonka sisällä

siitä, voidaanko siemenlepo purkaa keinotekoises-

sain siemenpankissa, mutta yhden siemenerän koh-

Mikäli siemenlepo johtuu siemenkuoren läpäi-

itäminen on mahdollista.

ti gibberelliinihapolla. Suomessa eri alatyyppeihin

dalla toimineet olosuhteet eivät useinkaan ole täysin

semättömyydestä, itämistä voidaan laboratoriossa

kuuluu tyypillisesti leinikki- ja sarjakukkaiskasvien

sovellettavissa lajin muihin populaatioihin ja eriin

tai taimistossa nopeuttaa tekemällä siemenkuoreen

3.2.1. Siemenlevon viisi päätyyppiä

lisäksi rikko-, katkero- ja kanervakasveja. Morfofy-

(3.4.8).

aukko skalpellilla tai ohentamalla siemenkuorta vii-

Siemenlepo jaetaan viiteen päätyyppiin (Baskin &

siologisen siemenlevon purkaminen on haastavaa,

Idätystestit tehdään kasvatuskaapissa vesia-

lalla tai hiekkapaperilla. Vaihtoehtoisia keinoja ovat

Baskin 2004):

sillä fysiologinen ja morfologinen tekijä purkautuvat

garmaljalla (agar 1 %). Ravinteita ei käytetä, koska

muun muassa happo- ja kuumakäsittely sekä ravis-

• fysiologinen siemenlepo (physiological

monesti eri olosuhteissa, ja myös valo-olosuhteilla

itäminen onnistuu siemenen vararavinnon turvin.

telu. Jälkimmäisten keinojen avulla saadaan käsitel-

voi olla vaikutusta (Baskin & Baskin 2014). ESCAPE-

Työskentelyn ei tarvitse olla aseptista, mutta pinsetit

tyä suurempia määriä siemeniä kerralla, mutta me-

hankkeessa päänvaivaa itämisvaatimustensa suh-

huuhdellaan säännöllisesti 70-prosenttisessa isopro-

netelmät vaativat edeltäviä kokeita tehoavien mutta

teen aiheuttivat horkka- ja ketokatkero (Gentianella

panolissa.

alkioita vahingoittamattomien käsittelyaikojen sel-

dormancy, PD)
• morfologinen siemenlepo (morphological
dormancy, MD)
• morfofysiolologinen siemenlepo
(morphophysiological dormancy, MPD)
• siemenkuoren vettäläpäisemättömyydestä johtuva
siemenlepo (physical dormancy, PY)
• yhdistelmätyyppi: fysiologinen + siemenkuoren
läpäisemättömyydestä johtuva siemenlepo

amarella ja G. campestris), siperiankärhö (Clematis
sibirica) ja kalliorikko (Saxifraga adscendens).

pötilan (ENSCONET 2009b). Pakkasasteille ei ole

Luonnontieteellisen keskusmuseon siemenpan-

tarvetta.

vittämiseksi.

kin perusolosuhteina kaikille lajeille on 12 tunnin

Parhaiten siemenlevossa olevan erän vaatimuk-

Siemenlepo voi johtua myös siemenkuo-

päivänpituus, 25 °C:n päivä- ja 10 °C:n yölämpötila.

set selviävät niin sanotulla idätyspöydällä, jolla läm-

ren läpäisemättömyydestä. Siemenen itämi-

Lämpötilat imitoivat karkeasti loppukevään ja alku-

pötilaa ja valoa voidaan säädellä portaattomasti

nen alkaa siitä, että alkio imee itseensä vettä ja sen

syksyn olosuhteita, mutta päivälämpötila on nostet-

(Baskin & Baskin 2003). Tietämys paikallisista olo-

elintoiminnot vilkastuvat. Suomessa useiden her-

tu korkeahkoksi, jotta vuorokaudenaikainen lämpö-

suhteista kasvin elinkierron eri vaiheissa antaa ar-

(combinational dormancy, PY + PD)

ne- ja kurjenpolvikasvien ja lehmuksen, päivännou-

tilanvaihtelu tulee riittävän suureksi, sillä joillakin

vokkaita vihjeitä testimenetelmien suunnitteluun.

Fysiologinen siemenlepo on suomalaisten

don, humalanvieraan ja paatsamien siemenkuores-

lajeilla tämä indikoi sopivaa avointa kasvupaikkaa

kasvien yleisin siemenlepotyyppi, ja siitä on olemas-

sa on kerros puutuneita soluja, jotka estävät veden

ja on välttämätön itämiselle (3.4.5). Siemenet itävät

3.2.3 Toimivin menetelmä kullekin lajille

sa eriasteisia muotoja. Dormanssi purkautuu lämpö-

ja kaasujen liikkumisen. Siemenkuoressa on lajityy-

pääsääntöisesti näissä perusolosuhteissa, mikäli ei-

Jotta siemenistä saadaan tarvittaessa tuotetuksi

tai kylmäkäsittelyillä tai niiden yhdistelmillä. Usealle

pillinen vedentuloaukko, joka avautuu, kun vaihtele-

vät ole siemenlevossa. Jotkin lajit itävät paremmin

taimia mahdollisimman nopeasti ja helposti, par-

Suomen kasville riittää kahdeksan viikon kylmäkä-

vat vuorokaudenaikaiset lämpötilat viestittävät sie-

pitkän päivän olosuhteissa, toiset taas täydessä pi-

haaksi idätysmenetelmäksi valitaan yksinkertaisin ja

sittely, mutta esimerkiksi ruusut tarvitsevat useam-

menelle, että se sijaitsee avoimessa paikassa maan

meydessä (Pons 2000, Baskin & Baskin 2014). Eri-

vähiten aikaa vievä yhdistelmä. Esimerkiksi monil-

man syklin lämpö- ja kylmäkäsittelyjä. Fysiologisen

pinnalla ja että sillä on tilaa itää. Joillakin siemenillä

tyisesti Lapin kasveille, joiden idättämisessä on ol-

le sarakasveille tällainen olosuhde on usein luonnon-

siemenlevon lievä muoto on ainaisessa muutokses-

taas siemenkuori halkeilee lämpötilavaihtelujen joh-

lut hankaluuksia, olisi syytä kokeilla pitkän päivän

oloista poikkeava 35 °C:n päivä- ja 20 °C:n yölämpö-

sa oleva tila: maaperän siemenpankissa lepäävät sie-

dosta. Samana vuonna kypsyneen siemenerän sie-

olosuhteita (esim. Densmore 1997) ja alhaisem-

tila. Olosuhde korvaa kylmäkäsittelyn lajeilla, jotka

menet siirtyvät asteittain siemenlepoon ja siitä pois

menet itävät jopa parinkymmenen perättäisen vuo-

paa peruslämpötilaa (15 °C/5 °C). Lehtoukonhat-

ovat fysiologisen siemenlevon jatkumossa (3.2.1).

ympäröivien lämpöolosuhteiden mukaan (3.4.1).

den aikana, kuitenkin aina samaan vuodenaikaan.

tu (Aconitum lycoctonum) on esimerkki lajista, jon-

Tällöin siemenlepo ei ole ehdoton, vaan vain rajoit-

Lievä fysiologinen siemenlepo purkautuu gibberel-

Ne muodostavat usein myös pitkäikäisen maaperän

ka morfofysiologinen siemenlepo purkautuu ja joka

tunut kapeisiin oloihin, joita laji ei luonnossa koh-

liinihappokäsittelyllä ja toisinaan myös kuivassa va-

siemenpankin.

myös itää parhaiten 5 °C:n lämpötilassa.

taa (3.4.1).

rastosäilytyksessä.

Kasvit, joiden siemenlevon purkautuminen edel-

Fysiologisen siemenlevon (3.2.1) purkuun käy-

Kasvihormoni gibberelliinihappo (GA3) purkaa

Morfologista siemenlepoa esiintyy lajeilla,

lyttää sekä siemenkuoren läpäisevyyden palaut-

tettävän kylmäkäsittelyn yleisin pituus on kaksi kuu-

fysiologisen siemenlevon lievän muodon ja edes-

joiden alkio on minimaalinen suhteessa vararavin-

tamista että fysiologisen komponentin purkamis-

kautta, sarakasveilla kolme kuukautta ja joillakin

auttaa keskivaikean muodon dormanssin purkautu-

non määrään. Kypsän siemenen itäminen alkaa vas-

ta sopivin kylmä- ja lämpökäsittelyin, muodostavat

kasveilla, esimerkiksi karhunlaukalla (Allium ursi-

mista (Baskin & Baskin 2004). Koska siemenpankin
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ikääntymisestä. Mikäli itämisprosentti on selvästi

itämisvaatimuksia, itämisen aikaansaaminen gib-

laskenut, pyritään ensisijaisesti keräämään uusi erä

berelliinihapon avulla ei ole tyydyttävä lopputulos.

siemeniä luonnosta

helposti kuivuu ja sirkkataimet sen mukana. Lautta

Marita Tiiri

tehtävä on tutkia uhanalaisten kasvien luonnollisia

peitetään seulomalla pinnalle turvehiekkaseosta, varoen peittämästä taimia.

Hormonia voi kuitenkin hyödyntää itämisen no-

Lajitasolla ei voi antaa tarkkoja idätysmenetel-

Koska siemenpankin kasvatuskaapit ja itämis-

peuttamiseen silloin, kun taimia tarvitaan nopeas-

miä, jotka pätisivät lajin kaikkiin populaatioihin

kokeisiin käytettävät alustat on suunniteltu vain itä-

ti esimerkiksi luonnonpopulaatiota vahvistamaan.

tai edes samalta kasvupaikalta eri vuosina kerättyi-

misen aikaansaamiseen ja toteamiseen, keskimäärin

GA3-alustalla kasvatetut taimet kärsivät kuitenkin

hin siemeneriin. Lisäksi itämisvaatimukset voivat

pidempään kuin viikon alustalla olleiden itäneiden

pelkällä vesiagarilla kasvatettuja taimia useammin

muuttua siemenpankkisäilytyksen aikana: siemen-

taimien juurenkärki alkaa ruskettua. Siksi taimet on

maljan mikrobikasvustoista ja normaalista poikkea-

lepo voi hitaasti purkautua tai vaihtoehtoisesti sie-

siirrettävä siemenpankista taimistoon viivyttelemät-

via taimia esiintyy tavallista enemmän.

menet voivat mennä sekundaariseen siemenlepoon

tä. Siemenet itävät epätasaisesti, ja taimia joudutaan

Siemenpankin idätystesti lopetetaan, kun itämis-

(Hay & Robert 2013). Kullekin lajille voidaan kuiten-

siis siirtämään maljalta useaan otteeseen, jotta saa-

tä ei ole enää havaittu neljään peräkkäiseen viikkoon.

kin määritellä suuntaa-antavasti sen itämiseen tar-

daan tuotetuksi riittävä määrä kasveja puutarhaan

Itämättömät siemenet tutkitaan mikroskoopilla tai

vittavat olosuhteet (6.2).

tai palautusistutuksiin.

si. Kokeen kokonaissiemenmäärästä vähennetään

3.2.4 Idätystestien taimien siirtäminen

ruukkuihin: kasvihuoneen katosta tippuva kondens-

mahdolliset tyhjät tai tuholaisten syömät siemenet,

jatkokasvatukseen

sivesi voi altistaa pikkutaimet esimerkiksi harmaa-

jotka eivät olisi teoriassakaan voineet itää. Jotta sie-

Siemenpankin idätystesteissä itäneet taimet voi-

homeelle ja tippuvedestä johtuva liikamärkyys voi

menerä läpäisee idätystestin, on itämisprosentin ol-

daan siirtää jatkokasvatukseen taimistoon ja kas-

tava vähintään 85 % (The Millennium Seed Bank

vaneet yksilöt istuttaa puutarhakokoelmiin tai pa-

Partnership 2015). Tulosten tulkintaa hankaloittaa

lauttaa luontoon. Siirto on hennoille, maksimissaan

luonnonkasvien idätystesteille tyypillinen pitkä kes-

parin senttimetrin mittaisille taimille kriittinen vai-

to: erityisesti suboptimaalisissa idätysoloissa olevat

he, sillä agarmaljalla ne ovat olleet korkeassa ilman-

tyä, jolloin sirkkataimien juuristo kärsii hapenpuut-

siemenet saattavat kuolla testin aikana.

kosteudessa ja suotuisassa lämpötilassa. Kumpulan

teesta ja sammalkasvustoa ja sienitauteja kuten taimipoltetta ja harmaahometta esiintyy herkemmin.

elävyystestillä itämättömyyden syyn selvittämisek-

On huolehdittava siitä, ettei tippuvettä putoa

Propagaattori tarjoaa sopivan kostean pien
ilmaston pikkutaimille.

hidastaa kasvua. Ongelma painottuu loppusyksyyn
ja alkukevääseen, kun automatisoidut tuuletusluukut ovat kiinni ja huoneen ilmankosteus on korkea.
Luukut eivät aukea automaattisesti, jos ulkona on
kylmä.
Koulintavaiheen jälkeen on etenkin keväällä ja

kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä oleva taimisto on teknisiltä ratkaisuiltaan vanhentunut: siellä ei

Taimien koulintasyvyydellä on ratkaiseva merki-

lisesti. Propagaattorin eli eräänlaisen minikasvihuo-

Itämisajan piteneminen on ensimmäinen merkki

ole erillisiä huoneita eri lämpöolosuhteita vaativi-

tys kasvuun lähdön onnistumiselle. Juurenniska, eli

neen käyttö helpottaa taimien kosteana pitämistä.

en kasvien kasvatukseen. Talviaikaan lämpötila pi-

pääjuuren ja varren yhdistävä alue, asetellaan juu-

Aurinkoisella säällä propagaattoria täytyy varjostaa

detään noin 5 °C:ssa, jotta kasvit pysyvät lepotilas-

ri kasvualustan pinnan tasoon. Jos taimi koulitaan

esimerkiksi harsolla tai varjoverholla. Tuuletusluu-

sa. Tämän vuoksi jatkokasvatettavien pikkutaimien

liian syvälle, sen kasvupiste jää pinnan alle ja kasvi

kut avataan melko pian, jottei liika kosteus tiivisty ja

siirto on parasta ajoittaa kevääseen. Keväällä kasvu

”tukehtuu”. Pinnalle jäänyt juuri taas kuivuu. Pien-

aktivoi esimerkiksi harmaahomeen kasvua ja jottei-

on valon ja lämmön ansiosta aktiivista, eivätkä pie-

ten taimien juurenniskan kohdan havaitseminen on

vät taimet liian lämpimässä veny. Myöhemmin kant-

net hoitovirheet ole yhtä kohtalokkaita kuin syksyl-

hankalaa, mutta onneksi esimerkiksi heinät ja sa-

ta vähitellen raotetaan, jolloin taimet tottuvat ison

lä, jolloin valo vähenee ja kasvualusta kärsii helpos-

rat eivät ole asian suhteen kovin herkkiä. Puuvarti-

kasvihuoneen olosuhteisiin. Kun taimet ovat kasva-

ti liiallisesta märkyydestä. Heikot taimet ovat alttiita

set kasvit ovat oletettavasti herkempiä istutussyvyy-

neet isommiksi, ne koulitaan omiin ruukkuihinsa.

kasvitaudeille ja tuholaisille.

delle, mutta niiden taimisiirroista ei ollut kokemusta

Mari Miranto

Idätystestit uusitaan viiden vuoden välein, ja tuloksia verrataan ensimmäisen idätystestin tuloksiin.

Taimet totutetaan olosuhteiden muutokseen säi-

Idätystestien taimet voidaan siirtää taimistoon
jatkokasvatukseen.

ESCAPE-hankkeessa.

alkukesällä tärkeää sumuttaa pikkutaimia säännöl-

Siemenpankista siirretyille taimille pitäisi olla
mieluiten oma rajattu kasvatustila, vähintään oma

lyttämällä maljoja taimistossa vuorokauden ajan en-

Koulittavan taimen ihanteellinen juuren pituus

kasvatuspöytä, jotta tuholaiset eivät pääse leviämään

nen taimien koulimista ruukkuihin. Myös kasvualus-

on noin senttimetri: sitä lyhyempi juuri kuivuu hel-

niihin muista puutarhan kasveista. Kumpulan kasvi-

ta on tuotava ajoissa ulkovarastosta lämpenemään.

posti, eikä taimi pysy pystyssä, kun taas pidempi,

tieteellisen puutarhan taimistossa ESCAPE-hank-

Taimet irrotetaan agarmaljalta varovasti koulintati-

sykkyrällä oleva, juuri katkeaa helposti agarilta ir-

keen kasveille oli oma pöytä, mutta rajaamaton tila

kun avulla ja siirretään ruukkuihin kostutettuun tai-

rotettaessa ja on hankala asettaa koulintaruukkuun.

aiheutti ongelmia. Keväällä lämpöä jouduttiin nos-

miseokseen, johon on lisätty hieman perliittiä. Per-

Hyvin pienet taimet kannattaa siirtää muutamas-

tamaan tavallista aikaisemmin puutarhan hyötykas-

liitti pitää kasvualustan rakenteen ilmavana. Ilman

sa agarlevyn palassa. Siinäkin on vaikeutensa: jos

vien esikasvatusta varten. Näin etäsuojelukasvitkin

sitä taimiseos saattaa pysyä liian kosteana ja tiivis-

agarlautta jää osittain paljaaksi ruukun pinnalle, se

aloittivat kasvunsa normaalikasvukautta aiemmin.
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Korkeammassa lämpötilassa tuholaiset virkistyvät,

petrimaljat siirretään muutamaksi viikoksi alhai-

alkavat lisääntyä ja levittäytyvät koko huoneeseen.

seen valoon, jonka jälkeen vihertävät silmut siirre-

Tuholaisten munia ja talviasteita on Kumpulan li-

tään normaaleihin kasvatushuoneen valo-olosuhtei-

säyshuoneessa aina olemassa, koska syksyllä sinne

siin. Kryopreservaatiossa säilyy elinvoimaisena vain

tuodaan koriste- ja hyötykasveja talvehtimaan; nii-

pieni osa kasvupisteen soluista, ja sen vuoksi uusien

den mukana siirtyy myös tuholaisia.

taimien regeneroituminen eli kasvuun lähtö vie ai-

Viljelyhygienia on tärkeä kaikissa taimikasvatuk-

kaa. Lisäksi eri lajien kryopreservaatiokestävyydes-

sen vaiheissa. Käytetään mieluiten uusia tai huolel-

sä on suuria eroja ja elossasäilyvyys- ja regeneraatio-

lisesti pestyjä ruukkuja ja välineitä. Kumpulassa on

prosentti voi vaihdella jopa eri sulatuskerroilla. Näin

pikkutaimien koulintaan otettu uutta viljelyseos-

ollen kryopreservoidun materiaalin ex vitro -siirron

ta suoraan säkistä. Isompien ruukutettavien taimi-

suunnitteluun ja valmisteluun tulee varata riittäväs-

en kasvualustaseos on sisältänyt viljelyseoksen lisäk-

ti aikaa. Kun kryopreservoidut kasvit ovat saavut-

si ulkona säilytettävää kasamultaa ja hiekkaa. Sitä

taneet ravintoalustalla riittävän koon, ne siirretään

käytettäessä on tarkistettava, ettei mukana tule rik-

kasvihuoneeseen samalla tavalla kuin mikrolisätyt

kakasvien siementaimia. Kasvatuspöydän ja sen ym-

taimet (yllä).

Mari Miranto
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päristön puhtaudesta huolehditaan poistamalla multaroiskeet ja kuihtuneet kasvijätteet. Välillä pöytä

3.4 TAIMISTOSTA PUUTARHAAN TAI LUONTOON

pestään.

Kun siemenpankkiin säilötyistä siemenistä halutaan tuottaa kasveja palautusistutuksiin tai puutarhakokoelmiin, on itämiseen ja taimien kasvuun

3.3 KRYOSÄILÖTYT JA MIKROLISÄTYT TAIMET

varattava riittävästi aikaa. Kasvuvauhti vaihtelee la-

JATKOKASVATUKSEEN

jikohtaisesti. Esimerkiksi pikkutaimina keväällä sie-

Mikrolisäyksessä kasvit kasvavat aseptisesti sulje-

menpankin idätystesteistä siirretyt vuorikuisma

tuissa koeputkissa tai suurempikokoisissa suljetuis-

(Hypericum montanum), imeläkurjenherne (Astra-

sa, läpinäkyvissä astioissa keinotekoisella alustalla,

galus glycyphyllos) ja orvokit (Viola spp.) ehtivät

josta ne saavat kaikki tarvitsemansa ravinteet ja kai-

kasvaa kesän aikana taimistossa istutuskokoisik-

ken energian. Lisäksi kasvatushuoneen lämpötila ja

si. Joskus kasvi kuitenkin saattaa hyötyä pitemmäs-

Mikäli puutarhaistutuksen päätarkoituksena on

ehdollinen siemenlepo: juurtokaisla ei itänyt nor-

valaistus ovat tarkasti kontrolloituja. Mikrolisättyjen

tä taimistokasvatusajasta: idätystesteistä keväällä

opetuskäyttö ja etäsuojellun kasvin esittely yleisöl-

maalissa kasvukauden lämpötilassa, vaan kapeissa

kasvien pintasolukot eivät suoraan kestä normaale-

2014 taimistoon siirretty ja syksyllä 2015 ulos istu-

le, yksilöitä istutetaan kymmenestä kahteenkymme-

olosuhteissa, joita laji ei normaalisti luonnossa koh-

ja kasvihuoneolosuhteita. Kun kasveja tuodaan mik-

tettu lehtoukonhattu (Aconitum lycoctonum subsp.

neen kappaletta. Reilu yksilömäärä mahdollistaa la-

taa. Vastaava itämistulos saatiin aikaan myös parin

rolisäyksestä (in vitro) kasvihuoneeseen (ex vitro),

septentrionale) juroi Kumpulan ulkokokoelmissa

jin selkeän esiintuonnin, eikä muutaman yksilön

kuukauden kylmäkäsittelyllä, mutta siis lähes kolme

pitää varata aikaa akklimaatioon. Kasvien ylimääräi-

vielä 2016. Siemeniä suoraan taimistoon kylvettäes-

menehtyminen aiheuta ongelmaa. Luontoon palau-

kertaa pidemmässä ajassa. Lyhyestä idätysajasta on

sestä kostutuksesta on aluksi huolehdittava tarkas-

sä täytyy ottaa huomioon lajikohtaiset siemenlevon

tettavien taimien sopiva määrä on muutamia kym-

hyötyä, kun taimia kasvatetaan esimerkiksi luontoon

ti. Toisaalta on varottava, etteivät kasvit pääse liian

purkuajat ja olosuhteet (3.2.2).

meniä yksilöitä. ESCAPE-hankkeessa populaatioko-

palautusta varten.

Hämeenkylmänkukan siemenellä on morfologinen siemenlepo. Kaaviokuvaan valkoisena piirretyn alkion
täytyy kasvaa koko siemenen pituiseksi ennen kuin itäminen voi alkaa.

kosteuden vuoksi homehtumaan. Parhaiten akkli-

Kun taimet ovat riittävän isoja, ne istutetaan

koa vahvistettiin useimmiten 50–70 taimella: tämä

maatio tapahtuu propagaattorissa, jossa kosteus on

puutarhaan tai luonnon kasvupaikoille mahdollisim-

määrä on mahdollista istuttaa muutaman hengen

3.4.2 Hämeenkylmänkukan minimaalinen alkio

säädeltävissä.

man nopeasti, sillä aktiivikasvuvaihe helpottaa juur-

joukolla hieman vaativampaankin maastoon (3.4.7,

Hämeenkylmänkukan (Pulsatilla patens) sieme-

4.4).

net itävät sopivan kosteissa oloissa jo alkukesäisen

Kryopreservoitujen kasvinosien tuominen mik-

tumista. Sopiva istutusaika on kevät tai syksy, kun

rolisäyksen kautta kasvihuone- ja puutarhaolosuh-

maa on kosteaa. Taimien liian pitkä kasvattaminen

teisiin alkaa sulatuksella. Kasvimateriaali sulatetaan

ruukussa voi aiheuttaa juuristo-ongelmia (4.4.2).

3.4 TAPAUSESIMERKKEJÄ

siemenpankkiin kerätyt erät itivät kolmen tai nel-

nopeasti aseptisissa olosuhteissa noin 30–40 celsiu-

Kasvattajan on hyvä tietää suunniteltu maastoon

3.4.1. Juurtokaislan ehdollinen siemenlepo

jän viikon kuluttua kylvämisestä. Tuoreen siemenen

sasteessa. Sen jälkeen se asetetaan petrimaljalle so-

palauttamisen ajankohta, jotta hän voi tarvittaessa

Juurtokaisla (Scirpus radicans) iti 35 °C:n päi-

poikkileikkaus paljastaa pikkuruisen alkion, jonka

pivalle kasvatusalustalle ja pidetään pimeässä muu-

ruukuttaa taimia suurempiin astioihin niiden kas-

vä- ja 20 °C:n yölämpötilassa reilussa kuukaudes-

täytyy kasvaa siemenen läpimitan pituiseksi, ennen

tamasta päivästä jopa muutamaan viikkoon. Sitten

vun mukaan.

sa ja lähes sataprosenttisesti. Ilmiön taustalla on

kuin itäminen voi alkaa.
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3.4.3 Morfofysiologisesti lepäävä lehtoängelmä

lista peräisin olevaa savua tai siitä erotettuja kemi-

Myös lehtoängelmän (Thalictrum aquilegiifo-

kaaleja.

lium) siemenalkio on kehittymätön, mutta kasvin
siemenlepoon vaikuttaa lisäksi fysiologinen osate-

3.4.5 Sarat ja vuorokautisen lämpötilan

kijä. Lehtoängelmällä on siis morfofysiologinen sie-

vaihteluedellytys

menlepo, joka purkautuu joko kahden kuukauden

Kaislasara (Carex rhynchophysa) ja lähdesara

kylmäkäsittelyllä tai keinotekoisesti gibberelliiniha-

(Carex paniculata) havainnollistivat saroille yleisen

pon avulla.

vaatimuksen riittävän suuresta yö- ja päivälämpöti-

Mari Miranto
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3.4.4 Huhtakurjenpolvi ei tarvitsekaan tulta

ta oli varattuna tutkimuskasveille, joille käytettiin

Huhtakurjenpolvi (Geranium bohemicum) hyö-

20 °C:n päivä- ja 10 °C:n yölämpötilaa. Kaisla- ja

tyy metsäpaloista. Tulen kuumuus saa sen vettä ja

lähdesaran testit aloitettiin niiden kanssa samassa

kaasuja läpäisemättömän siemenkuoren halkea-

kasvatuskaapissa, koska laitteita ei sillä hetkellä riit-

maan, jolloin itäminen voi alkaa. Kasvi hyötyy myös

tänyt 25 °C/10 °C -vuorokausirytmille ja koska vii-

kulon aikaansaamasta vapaasta kasvutilasta ja tuh-

den asteen ero päivälämpötilassa ei tuntunut kovin

kan ravinteista. Siemenpankin idätystesteissä tulta

merkitykselliseltä. Ensimmäisten viikkojen aikana

ei tarvittu: itäminen käynnistyi, kun alkio imi itseen-

molemmat sarat itivät hitaanpuoleisesti. Kun tut-

sä vettä skalpellilla siemenkuoreen tehdystä viillos-

kimuskasviprojekti loppui, kasvatuskaapin päivä-

ta. Toisin kuin monet Etelä-Afrikan, Kalifornian ja

lämpötilaa nostettiin viidellä asteella. Seuraavas-

Australian tuleen sopeutuneet lajit, huhtakurjenpol-

sa viikoittaisessa idätystestien tarkastelussa odotti

vi ei siis vaatinut itääkseen palavasta kasvimateriaa-

kymmeniä uusia itäneitä taimia!

Mari Miranto

lan vaihtelusta. Osa siemenpankin kasvatuskaapeis-

3.4.6 Metsälitukalle häkki erottamaan uhanalainen
ja rikka
Metsälitukan (Cardamine flexuosa) siemenkeruu
on vaikeaa: kypsät lidut napsahtavat auki ja siemenet
karisevat lähiympäristöön. Raakana kerättyjen litujen siemenet taas eivät kestä kuivaamista ja pakas-

Paula Havas-Matilainen

Sarat vaativat itääkseen riittävän suuren yö- ja päivälämpötilan vaihtelun.

tamista. Siemenpankkiin saapuneet muutama kymmen raa’ahkoa siementä idätettiin laboratoriossa, ja
taimet siirrettiin jatkokasvatukseen Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan taimistoon, aikomuksena
kerätä lisää siemeniä siellä kasvatettavista kasveista. Metsälitukka on Suomessa jääkauden jälkeisen
lämpökauden reliktinä levinneisyytensä koillisrajalla esiintyvä, erittäin uhanalainen lähteikköjen kasvi.
Ulkomaista alkuperää olevaa metsälitukkaa tavataan
yleisenä kasvihuoneiden rikkakasvina. Kumpu-

Metsälitukan ristiinpölytys rikkakannan kanssa estettiin harsolla.

lan kasvitieteellisen puutarhan taimistossakin sitä

Kypsän huhtakurjenpolven siemenet ovat vettä
ja kaasuja läpäisemättömiä.

kasvaa sorassa taimipöytien alla. Vaikka rikkakan-

veltimen avulla, mutta se oli hankalaa eriaikaisen

tilaa, jolloin taimet venyivät nopeasti pituutta häkin

ta säännöllisesti kitkettiin, arvokkaat luonnontai-

kukinnan takia. Pääosa kehittyneistä siemenistä syn-

kattoon asti. Lämpötilan nousu saattoi myös nopeut-

met kasvatettiin varmuuden vuoksi, ei-toivotun ris-

tyi todennäköisesti itsepölytyksellä. Siemenpankkiin

taa kirvojen ja ripsiäisten lisääntymistä. Myös har-

tipölytyksen ehkäisemiseksi, harsolla päällystetyissä

saatiin 900 siementä! Täysin ongelmatonta harson

maahome oli ongelma kokeen loppuvaiheessa, kun

häkeissä. Eri häkkien yksilöitä pölytettiin ristiin si-

käyttö ei ollut: harsopäällyste nosti häkin sisälämpö-

ilma ei päässyt kiertämään kunnolla.
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museon lisäksi Uudenmaan ELY-keskus ja luonto-

kymmeniksi

konsulttiyritys Faunatica Oy, ja se oli oiva esimerkki

Imeläkurjenherneestä (Astragalus glycyphyl-

luonnonsuojelun toimijoiden yhteistyöstä.

los) tunnetaan Suomessa vain kaksi luontaiselta
3.4.8 Isotakiainen – itämisvaatimukset vaihtelevat

hankkeeseen kerättiin siemeniä Sipoon esiintymän

lajin sisällä ja vuodesta toiseen

kahdesta kookkaasta, lamoavia versoja muodosta-

Isotakiainen (Arctium lappa) on erittäin harvinai-

neesta yksilöstä, jotka onneksi kukkivat ja tuottivat

nen, taantumassa oleva vanhan kulttuurin seuralai-

runsaasti siemeniä. Siementen itämisvaatimukset

nen. Siemenpankin idätystesteissä kasvi havainnol-

testattiin siemenpankissa. Siemenpankissa siemen-

listi itämisolosuhdevaatimusten vaihtelua saman

kuoreen leikattiin viilto, jolloin siemenkuoren vettä

lajin eri populaatioiden välillä. Maailmanlaajui-

läpäisemättömyydestä johtuva siemenlepo purkau-

sen siemenpankkiverkoston (Millennium Seedbank

tui (3.2.1). Hitaahko itäminen viittaa siihen, että la-

Partnership) tietokannan mukaan Tanskasta ja Eng-

jin siemenlevon täydellinen purkautuminen edellyt-

lannista peräisin olevat isotakiaisen siemenet oli-

tää myös lämpötilan vaihtelemista. Itäneet siemenet

vat itäneet ilman esikäsittelyjä. ESCAPE-hankkees-

kasvatettiin taimistossa, kypsät siemenet kerättiin

sa Mäntyharjulta kerätystä 50 siemenen otoksesta

talteen siemenpankkiin ja itse kasveista muutama

iti kuitenkin vain muutama ja itämättömät siemenet

istutettiin Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan

osoittautuivat mikroskoopilla tarkastellessa kunnol-

Suomi-lohkoon. Kuutisenkymmentä kasvia vietiin

lisiksi. Kahdeksan viikon kylmäkäsittely 5°C:n läm-

syksyllä 2015 vahvistamaan yhdeksi yksilöksi su-

pötilassa ja sen jälkeinen siirto lämpimiin olosuhtei-

pistunutta esiintymää. Seuraavana vuonna valtaosa

siin sai kaikki siemenet itämään niin pontevasti, että

niistä oli elossa. Imelänkurjenherneen palautusistu-

taimet olivat muutamassa päivässä nostaneet idätys-

tuksessa olivat mukana Luonnontieteellisen keskus-

maljan kannen paikoiltaan!

Mari Miranto

vaikuttavaa, erittäin niukkaa esiintymää. ESCAPE-

Luontoon ❹
palauttaminen
E

rilaiset siirto-, elvytys- ja palautusistutukset tukevat kutistuneiden
luonnonpopulaatioiden selviämistä.
Lisäykseen käytettävä kasvimateriaali kerätään luonnonesiintymistä, taimet kasvatetaan etäsuojelukokoelmissa ja istutetaan
takaisin luontoon. Toimenpiteisiin on aina
oltava tarkkaan harkitut perusteet ja niiden
riittävä seuranta on varmistettava.

4.1 KASVIEN SIIRTO- JA PALAUTUSISTUTUKSISSA

teinen in situ -suojelu, ja siirtoistutukset epäonnis-

NOUDATETTAVAT PERIAATTEET

tuvat varsin usein (Godefroid ym. 2011). Siirtojen

Varsinaisen siemenpankkitoiminnan ja puutarho-

tavoitteena tulisi olla omillaan lisääntyvä populaa-

jen ulkokokoelmissa säilyttämisen ja kasvattamisen

tio, mutta eloonjääminen, kukinta ja siementuot-

lisäksi uhanalaisten kasvien etäsuojeluun luetaan

to jäävät usein alhaisiksi ja heikkenevät ajan myötä.

erilaiset siirto-, elvytys- ja palautusistutukset. Näis-

Jotta populaatio lisääntyisi, pelkkä siirrettyjen yksi-

sä siemenet tai muu lisäykseen käytettävä kasvima-

löiden eloonjääminen ei riitä, vaan uusia taimiakin

teriaali kerätään luonnonpopulaatiosta, kasvatetaan

tulee syntyä. Jos siirtokohteen elinympäristö ei ole

puutarhassa ja istutetaan takaisin luontoon. Kasve-

lajille optimaalinen, se vaatii hoitoa siinä missä in

ja voidaan siirtää paikasta toiseen myös siemeninä

situ -suojelukin. Puutteellinen dokumentointi ja lii-

tai kokonaisina kasveina, ja siemeniä voidaan tuot-

an aikaisin päättynyt seuranta vaikeuttavat siirtojen

taa puutarhassa luonnosta sinne tuotujen kasvien

onnistumisen tulkintaa. Usein siirto tulkitaan onnis-

avulla. Etäsuojelun menetelmät ovat viime vuosina

tuneeksi vain muutaman vuoden seurannan perus-

Suomessa kehittyneet (Hyvärinen 2015), ja teknises-

teella, jopa ilman, että on havainnoitu uusien yksi-

ti monien kasviryhmien lisääminen onnistuu jo var-

löiden syntymistä.

sin hyvin.

Itämisvaatimukset vaihtelevat lajin sisällä populaatiosta toiseen ja vuoden sääolosuhteista riippuen.
Mäntyharjulainen isotakiainen vaati kylmäkäsittelyn vuonna 2013.
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Annu Ruotsalainen

3.4.7 Imeläkurjenherne – kahdesta yksilöstä

Kaikille uhanalaisten kasvien siirroille tulee olla

Vaikka menetelmät ja tekniikka olisivat kunnos-

selkeät luonnonsuojelubiologiset perusteet ja tar-

sa, kasvien siirtoon liittyy lukuisia muita huomioon

ve. Paikallispopulaation taantumisen syynä ovat

otettavia näkökohtia. Etäsuojelu kasvatusvaihei-

usein elinympäristössä tapahtuneet muutokset, ku-

neen muodostuu helposti kalliimmaksi kuin perin-

ten kasvupaikan umpeenkasvu tai muutokset vesita-
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loudessa. Tällöin ensisijaisena keinona tulee pyrkiä

Etäsuojelun avulla tehtäviin siirtoihin, popu-

Siirtoon ryhdyttäessä on huolehdittava siitä,

kasvattamaan lajin populaatiota sen elinympäristöä

laatioiden vahvistamiseen ja palautukseen

että

hoitamalla tai ennallistamalla. Erityisesti tämä kos-

on mielekästä ryhtyä silloin, kun

• toimenpide suunnitellaan alusta (materiaalin

kee lajeja, joilla on maaperässä pitkäikäinen siemen-

• lajin populaatio on selvästi niukentunut eikä

keruu) loppuun (seuranta ja hoidon

pankki. Ongelmana voi olla, että siemenpankin ”he-

se lähde kasvuun elinympäristön hoitotoimista

rättäminen” vaatii hyvinkin rajuja toimenpiteitä. Jos

huolimatta. Syy tilanteeseen tulee ymmärtää.

esiintymä tai jopa lajin koko populaatio on kovin pie-

Esimerkiksi yksilöitä on liian vähän pölytyksen

ni, tällaiseen ei ehkä uskalleta ryhtyä. Lisäksi rajun

onnistumiseksi eikä siemenpankista ole

soveliaassa kunnossa ja sen jatkohoitoon voidaan

toimenpiteen jälkeen heränneestä siemenpankista

herätettävissä uusia yksilöitä.

sitoutua.

syntynyt ilo voi olla lyhytaikainen. Joskus voi olla pe-

• lajin populaatio on hävinnyt ja häviämisen syy

rusteltua elvyttää populaatio vahvistamalla sitä etä-

ymmärretään. Alkuperäinen tai sen lähellä oleva

suojelun keinoin ja kevyin hoitotoimin.

kasvupaikka on kuitenkin hoitotoimin saatavissa

Metsähallituksen suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteissa (2014) siirtoja on linjattu seuraavasti: ”Luonnonsuojelualueelle voidaan palauttaa

lajille soveliaaksi ja sen olemassaolo on turvattu
pitkällä aikavälillä.

varmistaminen) huolellisesti ja riittävän pitkällä
aikavälillä.
• siirtokohteen elinympäristö on varmasti lajille

• siirtokohde sijaitsee alueella, joka ei

aikaansaamiseksi.
• siirtäminen vaarantaa kohdepopulaation
geneettiset erityispiirteet.
• siirtäminen heikentää kohdepopulaation
geneettistä sopeutumista.
• kaikkia siirtämisen riskejä ei ymmärretä tai osata
ennakoida.
• Suomessa ei ole siirtämisiin liittyvää
populaatiogeneettistä tutkimusta.

ennakoitavassa tulevaisuudessa ole vaarassa
muuttua (toimitaan mieluiten suojelualueilla).
• siirrot tehdään lajin tai populaation
eliömaantieteellisen alueen sisällä

• lajin populaatio on tuomittu häviämään

pysyvien lisääntymiskykyisten populaatioiden

mahdollisimman lähelle.

4.2 TERMEJÄ
• siirtäminen (translocation) – yksilöiden
siirtäminen alueelta toiselle (IUCN 2013)
• suojelutarkoituksessa tehty siirtäminen

alueella aiemmin esiintynyt, mutta sieltä hävin-

esimerkiksi maankäytön muutoksen takia.

nyt suojelutarpeessa oleva laji. Poikkeuksellises-

Lähistöltä on löydettävissä korvaava,

vähintään kymmeneksi vuodeksi. Seurannassa

tarkoituksena on edistää kohdelajin suojelua

ti alueelle voidaan siirtää sellainenkin suojelutar-

elinympäristön laadun suhteen potentiaalisesti

kiinnitetään huomio erityisesti uusien yksilöiden

paikallisella tai maailmanlaajuisella tasolla, ja/tai

peessa oleva laji, jonka ei tiedetä siellä esiintyneen,

sovelias paikka, johon yksilöitä voidaan siirtää.

havainnointiin.

palauttaa ekosysteemien toimintaa ja prosesseja

mutta jonka säilymiseen suojelualue tarjoaa ai-

• siirtojen vaatimat luvat ovat kunnossa;

noan tai vaikeasti korvattavan ympäristön. La-

yksityismailla ollaan yhteydessä maanomistajaan

jin palauttamiseen tai siirtoon ryhdytään, jos sille

Siirrot eivät ole perusteltuja silloin, jos

on suojelubiologinen peruste: esim. lajin vaatiman

• on jokin muu kuin luonnonsuojelubiologinen

elinympäristön häviämisuhka, perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen tai lajin esiintymisalueen taikka populaation elinvoimaisuuden palautta-

• siirtämisen jälkeinen seuranta varmistetaan

peruste.
• siirto vaarantaa lähdepopulaation, josta siirrettävä
materiaali kerätään.

jo ennen lupaprosessin käynnistämistä.

(conservation translocation) – siirtämisen

(IUCN 2013)
• palautusistutus (re-introduction) – yksilöiden
siirtäminen alkuperäisen levinneisyysalueen

• siirrot dokumentoidaan. Erityisen tärkeää

sisällä alueelle, jolta se on hävinnyt (IUCN 2013)

on dokumentoida epäonnistuneet siirrot.

• populaation vahvistaminen (re-inforcement)

Uhanalaisten kasvien siirroista tulee vähintään
olla tieto ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit

– yksilöiden siirtäminen olemassa olevaa saman
lajin populaatiota vahvistamaan (IUCN 2013)
• avustettu leviäminen (assisted migration) –

minen. Lisäksi on arvioitava myös toimen vaikutus

• kyseessä on siirto lajin luontaisen levinneisyys- tai

lähtöalueella ja kohdealueella, kohdealueen sopi-

esiintymisalueen ulkopuolelle, ellei kyseessä ole

ilmastonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneen lajin

vuus lajille sekä palautuksen tai siirron tuloksena

huolellisesti harkittu avustettu leviäminen.

siirtäminen uudelle alueelle (Hällfors ym. 2014)

syntyvän uuden populaation vaatimat hoito- ja
seurantatoimet. Ensisijaisesti lajisiirrot tehdään
ennallistettuihin tai jatkuvassa hoidossa oleviin
elinympäristöihin.”
Ennen palautusistutusta tulee varmistaa, että laji
on hävinnyt paikalta. Tämä edellyttää kasvupaikan
seurantaa useana vuotena. Pitkäikäisen siemenpankin omaavan lajin osalta tämä ei riitä, vaan asiaa tulee testata sellaisin hoitotoimin, joiden myötä siemenille tulee sopivat itämisolosuhteet.

-tietojärjestelmässä.

Siirtämisen vaarana voi olla, että

• siirtämisellä avustettavan alkuperäisen
populaation niukentumisen tai häviämisen syytä
ei ole ymmärretty.
• on epäselvää tai kyseenalaista, onko siirtokohde
lajille suotuisa.
• siirtokohteen elinympäristö vaatii sitoutumista
pitkäaikaiseen hoitoon, mutta sitä ei voida taata.
• siirtokohteen maankäyttö tulevaisuudessa on
epävarma (esim. potentiaalista rakennusmaata).
• kyseessä on pitkäikäisen siemenvaraston omaava
kasvi, jonka luontaiseen populaatiodynamiikkaan

• siirtäminen korvaa hyvän maankäytön
suunnittelun, eli siitä tulee automaatti, jolla

Jos kaikki edellä esitetyt ehdot kasvin luontoon pa-

uhanalaiset lajit ja populaatiot hoidetaan pois

lauttamiselle ovat kunnossa, voidaan siirtyä seuraa-

ihmistoiminnan tieltä lajille optimaalisista

vaan vaiheeseen. Ensimmäiseksi tulee varmistaa,

(hyviksi testatuista) elinympäristöistä niille

että kaikki tarvittavat luvat on hankittu (1.3). Koh-

huonommin soveltuville paikoille.

teen, jolle kasvia on tarkoitus siirtää, tulee olla sel-

• siirtäminen vaarantaa lähdepopulaation.

laisessa kunnossa, että lajilla on siellä mahdollisuus

• siirtämisen mukana kulkeutuu puutarhasta

menestyä ja lisääntyä. Tämä saattaa vaatia erilaisia

luontoon vieraita organismeja, kuten tauteja,

hoitotoimia, joiden tulee olla tehtyinä ennen istutus-

tuholaisia tai rikkakasvien siemeniä.

ta, esimerkiksi umpeen kasvaneen kasvupaikan rai-

• siirtely vie voimavaroja in situ -suojelulta ja

kuuluvat suuret vaihtelut ja populaation
ajoittainen (jopa useita vuosikymmeniä kestävä)
häviäminen maan pinnalta.

elinympäristöjen hoidolta.
• siirrot tulkitaan onnistuneiksi, vaikka
toimenpiteellä olisi huonot edellytykset
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tava, jotta mäkiorvokin tapauksessa ilmenneet eta-

daan kylvää suoraan sopivalle kasvupaikalle.

naongelmat vältetään tulevaisuudessa (4.4.3).

taimet

valmistellaan

eliömaantieteellisen alueen sisällä

puutarhassa:

Istutusajankohta voi periaatteessa olla milloin

luontoon istutusta edeltävänä päivänä taimet kastel-

vain kasvukauden aikana. Syksyä pidetään yleen-

laan hyvin ja tarkastetaan tuholaisten, rikkakasvien

sä parhaana, koska silloin maaperässä on tarpeek-

ja tautien varalta. Mikäli risteytyminen läheisten la-

si kosteutta juurtumiseen; keväällä ne ovat heti val-

kiinnitetään huomio erityisesti uusien yksilöiden

jien tai saman lajin muiden kantojen kanssa on ollut

miina kasvuun. Kevät- ja kesäistutusten vaarana

havainnointiin.

puutarhassa mahdollista, kukat ja hedelmät poiste-

ovat pitkät kuivuus- tai hellejaksot. Istutukset vaati-

• siirrot dokumentoidaan, erityisen tärkeää

taan ja varmistetaan, ettei siemeniä ole varissut ruu-

vat tällöin huomattavasti enemmän hoitoa, kastelua

on dokumentoida epäonnistuneet siirrot.

kun pinnalle. Istutusvälineet pestään desinfioivalla

ja jopa varjostamista. Istutuspaikaksi valitaan kas-

Uhanalaisten kasvien siirroista tulee vähintään

pesuaineella. Edinburghin kasvitieteellisessä puu-

vin ekologia huomioon ottaen mahdollisimman hyvä

olla tieto ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit

tarhassa ruukut poistetaan ja juuripaakun ympärille

paikka, jota voidaan vielä ennen istutusta parannel-

-tietojärjestelmässä.

kiedotaan muovikelmu, jottei kosteus pääse haihtu-

la maanpintaa rikkomalla ja kilpailevia kasveja pois-

maan (Frachon 2013). Näin esimerkiksi ruukun ul-

tamalla. Tiiviin kunttakerroksen voi istutuskohdasta

kopohjassa majailevat etanat tai perhoskotelot eivät

irrottaa ja kääntää nurin. Istutuksen yhteydessä tai-

4.4 TAPAUSESIMERKKEJÄ

pääse leviämään luontoon. Toimenpide on suositel-

met kastellaan, ellei varmuudella tiedossa ole satei-

4.4.1 Itämerenlaukkaneilikka – hävinneen

ta lähipäivinä. Ylipäätään istutuspäiväksi ei kannata

populaation palauttaminen ja taantuneen

valita hellepäivää tai päivää, jonka jälkeen on ennus-

vahvistaminen

tettu kuivaa ja sateetonta jaksoa. Ihanteellinen istu-

Itämerenlaukkaneilikka

tuspäivä on viileähkö, pilvinen tai tihkusateinen, jol-

subsp. intermedia) on hyvin suppealla alueella Ha-

loin kasvit haihduttavat mahdollisimman vähän.

minan Lupinlahden ympäristössä kasvava moni-

Marita Tiiri

Lähtevät

• siirrot tehdään lajin/populaation

Sanna Laaka-Lindberg

runsaasti siemeniä ja tiedetysti itävät helposti, voi-

mahdollisimman lähelle.
• siirtämisen jälkeinen seuranta varmistetaan
vähintään kymmeneksi vuodeksi. Seurannassa

maritima

Kasvit kannattaa istuttaa pieniin ryhmiin. Se voi

vuotinen, äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokitel-

edesauttaa niiden pölytystä ja helpottaa myös seu-

tu kasvi. Kasvupaikat ovat etupäässä hiekkarantaa,

rantaa. Istutuspaikat tulee merkitä vähintään kas-

hiekkapohjaisia kuivia niittyjä tai kalliopainanteiden

vupaikkaa kuvaavaan karttapiirrokseen. Paikkojen
löytämistä helpottaa, jos ne on merkitty myös maastoon. Merkit maastossa häviävät helposti eri syistä,

ohutmultaisia paikkoja, yleensä aivan rannan tunKunttakerros poistettiin imeläkurjeenherneen
istutusten kohdalta.

tumassa. Itämerenlaukkaneilikan siemeniä kerättiin siemenpankkiin kesällä 2013 Hietaniemen esiin-

minkä vuoksi piirrokset ovat aina ensisijaisia. Jos is-

tymästä. Siemeniä tutkittaessa selvisi, että suurin

tutettuja taimia on tarkoitus seurata yksilölleen, kan-

osa niistä oli laukkaneilikalla elävän pikkuperhosen,

nattaa ne numeroida ja merkitä vielä erikseen. Mini-

Yhteenveto: Siirtoon ryhdyttäessä on huolehditta-

laukkaneilikkakoin (Aristotelia brizella), toukkien

missään seurannaksi riittää yksilöiden laskeminen

va siitä, että

syömiä. Siemeniä oli liian vähän siemenpankkisäily-

(kukkivat ja kukkimattomat erikseen), niiden kun-

• toimenpide suunnitellaan alusta (materiaalin

tykseen, mutta jäljellä olleet itivät hyvin ja niistä kas-

non arviointi ja uusien yksilöiden kirjaaminen. Yk-

keruu) loppuun (seuranta ja hoidon

silökohtainen seuranta, jonka yhteydessä kerätään

varmistaminen) huolellisesti ja riittävän pitkällä

tarkemmat tiedot muun muassa kasvin kukinnas-

aikavälillä.

ta ja siementuotosta, on huomattavasti työläämpää,
mutta antaa luonnollisesti enemmän tietoa istutuksen jälkeisestä populaation kehityksestä.
Kaikki siirto- ja palautusistutukset pitää doku-

Etanat leviävät helposti maassa säilytettyihin
ruukkuihin.

(Armeria

• siirtojen vaatimat luvat ovat kunnossa;

vatettiin taimia.
Haminan kaupunki ja seurakunta kiinnostuivat
mahdollisuudesta palauttaa laukkaneilikka Pappilansaarten Etusaaren lajistoon, ja Kaakkois-Suomen

yksityismailla ollaan yhteydessä maanomistajaan

ELY-keskus hyväksyi suunnitelman. Laukkaneilikka

jo ennen lupaprosessin käynnistämistä.

oli hävinnyt saaren kasvistosta laidunnuksen loppu-

• siirtokohteen elinympäristö on varmasti lajille

misen ja umpeenkasvun vuoksi 1990-luvun lopussa.

mentoida huolellisesti. Niistä tulee vähintään saada

soveliaassa kunnossa ja sen jatkohoitoon voidaan

Alue on nykyään suojeltu, ja viime vuosina saarella

tieto ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit -tietojärjes-

sitoutua.

on jälleen laiduntanut pieni lammaslauma. Kasvilla

telmään. Muutaman vuoden seurannan ja kokemus-

• siirtokohde sijaitsee alueella, joka ei

ei ole pysyvää maaperän siemenpankkia, joten ei ol-

ten jälkeen siirroista, myös epäonnistuneista, olisi

ennakoitavassa tulevaisuudessa ole vaarassa

lut odotettavissa, että kasvi olisi voinut nousta pai-

hyvä kirjoittaa myös artikkeli.

muuttua (toimitaan mieluiten suojelualueilla).

kalle uudestaan maaperässä säilyneistä siemenistä.
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Kesällä 2014 laukkaneilikan taimia vietiin kol-

4.4.2 Vuorikuisman populaation vahvistaminen

meen paikkaan Pappilansaarille. Tärkeimpänä koh-

Äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltu vuori-

teena oli Etusaari, minne laji yritettiin palauttaa

kuisma (Hypericum montanum) kasvaa Suomes-

noin viisitoista vuotta aiemmin tapahtuneen häviä-

sa ainoastaan Lohjalla, hyvin suppealla alueella. Sen

misen jälkeen. Ruukuissa kasvaneet taimet olivat

elinympäristöä ovat valoisat ja jyrkät etelärinteet.

päällisin puolin hyväkuntoisia, mutta niiden juuristo

Monet kasvupaikoista ovat tienpenkoilla tai mökki-

oli pakkautunut sykeröksi, eikä luonnonoloissa ke-

tonteilla. Vuorikuisma tuottaa runsaasti siemeniä,

hittyvää paalujuurta ollut päässyt kasvamaan. Toi-

mutta taimettumiselle sopivia olosuhteita on har-

vottiin kuitenkin, että taimet olisivat selvinneet ke-

voin, ja osa esiintymistä on vähentynyt hoitotoimis-

sästä ja ehtineet kukkia ja siementää, jolloin niiden

ta huolimatta. Lajilla on pitkäikäinen maaperän sie-

jälkeläiset olisivat voineet kasvaa luonnonmukai-

menpankki.

sesti. Kasvit istutettiin kahdessa erässä 14.6. ja 8.9.

Vuorikuisman siemeniä kerättiin siemenpank-

viiden–kahdeksan yksilön ryhmiin. Yksi ryhmistä

kiin ja kasvatukseen syyskuussa 2013 kolmesta lä-

suojattiin lampailta verkkoaidalla. Kesäkuussa istu-

hekkäisestä

tettuja taimia kasteltiin kuivan heinäkuun aikana.

pidettiin erillään, samoin taimet puutarhalla kas-

osaesiintymästä.

Siemenmateriaali

Kasveista oli vuosi istuttamisen jälkeen elossa

vatusvaiheessa. Elokuussa 2014 istutettiin yhteen-

92 % ja kaksi vuotta istuttamisen jälkeen 76 %. Lam-

sä 118 tainta kahteen osaesiintymään (Vanhakylä ja

paat olivat syöneet lähes kaikkia aitaamatta kasva-

Lampilahti), yleensä 10 yksilön ryhmiin. Molemmat

neita laukkaneilikoita, kukkavanoja oli vain muuta-

istutusalueet olivat tien varressa. Vanhakylän esiin-

ma, ja lehdetkin olivat enimmäkseen nakerrettuja.

tymässä oli ennen populaation vahvistamista ollut

Vaikka yksilöt olivat elossa, ne eivät päässeet tuot-

viitisenkymmentä yksilöä ja Lampilahden tienvar-

tamaan siemeniä toivotulla tavalla. Aidatun ryhmän

sikasvustossa alle 10 yksilöä. Molempia populaati-

yksilöt olivat kukkineet, ja aidan sisällä oli myös run-

oita vahvistettiin kolmesta osaesiintymästä peräsin

saasti uusia taimia.

olleilla kasveilla. Kasvit olivat hyväkuntoisia ja puu-

Takasaaren kasvupaikat olivat laidunnuksen ulkopuolella rantavoimille alttiilla paikoilla. Myös niil-

Noora Hyrkäs
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tarhaolosuhteiden vuoksi jopa ylireheviä. Ne kasteltiin istutuksen yhteydessä.

lä kasvit selvisivät yllättävän hyvin. Vuoden kulut-

Vuoden kuluttua istutuksesta, vuonna 2015,

tua istutuksesta hengissä oli 91 % ja kahden vuoden

elossa oli 112 yksilöä eli 94,9 % istutetuista taimis-

kuluttua istutuksesta 87 %. Vuonna 2016 havaittiin

ta. Ne olivat nyt myös luonnollisemman näköisiä, ei-

kasvupaikoilla runsaasti taimia, osa vuoden ikäisiä,

vät liian reheviä. Kasvit olivat kukkineet hyvin. Osa

osa vasta itäneitä.

jyrkkään tienpenkkaan istutetuista taimista oli valu-

Liian pienissä ruukuissa olleiden vuorikuismien juuristo ei ole kyennyt levittäytymään istutuspaikan
maaperään.

nut alas, pian istutuksen jälkeen tulleen rankkasateen mukana. Kahden vuoden kuluttua istutuksesta
JOHTOPÄÄTÖS
Laukkaneilikan palautusistutus oli perusteltu,
ja se onnistui hyvin, joskin seurantajakso
oli varsin lyhyt johtopäätösten tekemiseen.
Lammaslaitumella laidunnus esti aitaamattomien kasvien siementuoton ja populaation
lisääntymisen, joten ainakin alkuvaiheessa
kaikki istutustaimet olisi kannattanut suojata
verkolla.

elossa oli 81 % yksilöistä. Yksilöt olivat edellisvuot-
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ta selvästi heikommassa kunnossa, ne olivat osit-

Koska vuorikuismalla on maaperässä säilyvä

tain syötyjä, mahdollisesti lehtikuoriaisiin kuuluvan

populaatioiden geneettistä eriytymistä ei pidetty

siemenpankki, sitä olisi voitu yrittää herätellä

kuismatertun (Chrysolina varians) toukkien jäljiltä.

todennäköisenä, mutta populaatiogeneettisen

ennen populaation vahvistamista. Toisaalta

Myös Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan Suomi-

tiedon puutteen ja varovaisuusperiaatteen

siemenpankin herättäminen olisi saattanut

lohkoon istutetut kasvit olivat vuonna 2016 kitukas-

vuoksi siemenpankissa ja taimistossa erillään

vaatia pintamaan rapsuttamista rajumpia,

vuisia. Syynä on todennäköisesti se, että juuristo oli

pidettyä kolmea kantaa ei olisi pitänyt yhdistää

metsäpaloa tai myrskytuhoa jäljitteleviä,

paakkuuntunut, kun taimia oli kasvatettu liian pit-

istutusvaiheessa maastossa. Vuorikuisman

toimia, joihin ei välttämättä olisi voitu tai

kään liian pienissä ruukuissa.

tapauksessa kasvattaminen liian pitkään liian

uskallettu ryhtyä. Eri osapopulaatioista

pienessä ruukussa vaikutti ilmeisesti merkittä-

peräisin olevien taimien sekoittamista on

västi kasvin huonoon menestymiseen.
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4.4.3 Mäkiorvokin populaation vahvistaminen

maastoon vientiä. Taimia tutkittiin ennen istutta-

4.4.4 Siementen suora kylväminen kasvupaikalle

ESCAPE-hankkeessa tehtyjen siirtojen perus-

Mäkiorvokki (Viola collina) kasvaa Suomessa hy-

mista, jolloin niissä huomattiin vielä muutamia elä-

Paitsi taimia istuttamalla kasveja on mahdollista

teella vaikuttaisi siltä, että tulokset ovat parempia

vin harvinaisena Sastamalassa, Sysmässä ja Hä-

viä etanoita. Etanat nypittiin pois mahdollisimman

siirtää myös kylvämällä lähtöpopulaatiosta kerätty-

siirrettäessä ex situ -lisättyjä taimia kuin siemeniä.

meenkyrössä. Laji on luokiteltu erittäin uhanalai-

tarkasti.

jä siemeniä suoraan kasvupaikalle. Tällöin vältytään

Tulokset ovat kuitenkin vasta aivan suuntaa-antavia.

seksi (EN). Se kasvaa harvapuustoisilla, lämpimillä

Istutusta seuraavana keväänä 17.5.2016 istutetut

monelta taimien istuttamiseen liittyvältä ongelmal-

lehtorinteillä. Kaikki jäljellä olevat esiintymät ovat

mäkiorvokit olivat, yhtä lukuun ottamatta, elossa,

ta, esimerkiksi mahdollisten vieraslajien leviämisel-

4.4.5 Rönsysorsimo – avustettu leviäminen ja

hyvin niukkoja. Sastamalan Sammaljoen esiintymä

ja niistä 42 yksilöä oli kukkinut. 11.7.2016 seuranta-

tä tai taimien kasvualustan lannoittavalta vaikutuk-

populaation vahvistaminen tai palautus

runsastui tilapäisesti kasvupaikalla tehdyn avohak-

käynnillä 32 yksilössä oli kotia ja kypsyviä siemeniä,

selta. Toisaalta siemenet joutuvat luonnossa helposti

Äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltua rön-

kuun jälkeen, ja tästä esiintymästä päätettiin kerätä

mutta rinteen juurelle tasamaalle istutettu kymme-

syödyiksi tai tuhoutuvat muulla tavoin, ja siemenis-

sysorsimoa (Puccinellia phryganodes) kasvaa

siemeniä kasvatukseen tarkoituksena vahvistaa kah-

nen yksilön ryhmä oli kokonaan hävinnyt. Ensim-

tä iso osa saattaa olla itämiskyvyttömiä. Myös vas-

Suomessa enää hyvin suppealla alueella Hailuodon

ta niukkaa populaatiota. Siementen keruu osoittau-

mäisen vuoden jälkeen 83 % istutetuista kasveista

ta itäneet siementaimet ovat alttiita tuhoutumaan,

etelärannalla. Se kasvaa matalakasvuisten meren-

tui varsin hankalaksi, vaikka paikan maanomistaja

oli elossa.

ja siksi kylvettäviä siemeniä tulisi olla runsaasti.

rantaniittyjen kasvittomilla, vasta merestä paljastu-

asui lähellä ja tarkkaili esiintymää. Ensimmäisel-

Uhanalaisten, harvinaisten kasvien siemeniä ei vält-

neilla laikuilla tai hieman korkeammalla, puoliavoi-

lä käynnillä 23.5.2013 siemenet olivat vielä raako-

tämättä ole kovin paljon saatavilla, tai niiden laaja-

milla

ja. Maanomistajan mennessä paikalle noin viikkoa

mittainen keruu saattaa uhata populaation säilymis-

siemeniä, vaan leviää kasvullisesti katkeilevien rön-
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tä.

syjen avulla (Mäkelä ym. 2012).

Sammaljoella oli mäkiorvokin esiintymä

suorakylvöl-

Rönsysorsimo on hävinnyt monelta luontaisel-

lä kokeiltiin seuraavilla kasveilla: taarna (Cladium

ta kasvupaikaltaan merenrantaniittyjen umpeenkas-

mariscus), pahtakeltto (Crepis tectorum subsp.

vun, perinteisen laidunnuksen päättymisen ja suo-

nigrescens), perämerenmaruna (Artemisia cam-

lamaiden voimakkaan taantumisen vuoksi. Vuoden

pestris subsp. bottnica), lettohernesara (Carex vi-

2001 jälkeen kasvia on löydetty ainoastaan Hailuo-

ridula var. bergrothii) ja meritatar (Polygonum

dosta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu, jääeroosion heikkeneminen ja suola-

myöhemmin kodat olivat auenneet ja siemenet kadonneet. Seuraavana keväänä 13.5.2014 raakojen
kotien alle asetettiin pyyntikuppeja, joihin siemenet olisivat voineet kypsyessään pudota. Pölytys kuitenkin epäonnistui, ja 22.5.2014 käynnillä kupit olivat tyhjät. Samalla kerralla päätettiin maaomistajan
ehdotuksesta ja ELY-keskuksen luvalla siirtää koko-

herätelty aukkohakkuulla henkiin maaperän
siemenpankista, mutta kasvupaikka oli taas
kasvamassa umpeen ja mäkiorvokkipopulaatio pienenemässä.

ESCAPE-hankkeessa

lisäämistä

nainen mäkiorvokkipaakku Kumpulan puutarhaan

Mäkiorvokin kasvupaikkojen hoitaminen voi

oxyspermum), yhteensä 11 kylvökohteessa. Tulok-

muovihuoneeseen kasvatettavaksi. Siirto puutar-

suolamaalaikuilla.

Rönsysorsimo

ei

tee

vaatia rajuja toimia, eikä niihin ole yksityis-

set ovat toistaiseksi jääneet melko vaatimattomiksi:

maalaikkujen häviäminen ovat lajille konkreettinen

haan onnistui hyvin, paakkuun syntyi avautumatto-

mailla ryhdytty. Yritys vahvistaa niukkoja

kymmenessä kohteessa siementaimia ei 1–2 vuoden

uhka.

mia, kleistogaamisia kukkia, joiden kodista saatiin

esiintymiä oli siten perusteltu, ja istutetut

kuluttua kylvämisestä ollut joko lainkaan tai niitä oli

Rönsysorsimoa kerättiin lisäykseen Oulun yli-

taimet tuottivat uusilla kasvupaikoillaan

aivan yksittäisiä. Syiksi on arveltu ainakin siementen

opiston kasvitieteelliseen puutarhaan Oulun läheltä

talteen 1400 siementä.

hyvin siemeniä jo ensimmäisenä kesänä.

itämiskyvyttömyyttä ylipäätään (taarna), siemen-

Hailuodosta vuonna 2014. Kasvit istutettiin viljely-

tutettiin Sastamalaan kahteen lähekkäiseen esiinty-

Niiden taimettumisesta ei lyhyen seurannan

ten vähäisyyttä ja sääoloja (meritatar) ja siementai-

seoksen tai kylvöseoksen (Kekkilä) ja hiekan sekoi-

mään (Kaltsila 1 ja 2) 30 yksilöä kumpaankin. Kalt-

Taimikasvatus onnistui, ja syyskuussa 2015 is-

perusteella voi vielä sanoa mitään. Kasvu-

mien heikkoa selviämistä (perämerenmaruna). Vain

tukseen (1:1 vol/vol) ja kasvatettiin normaaleissa

sila 1:ssä oli viisi alkuperäistä mäkiorvokkiyksilöä ja

paikan hoito oli yksityisen maanomistajan

yhdellä lettohernesaran kylvökohteella, Jeron ran-

kasvihuoneolosuhteissa. Talviajan ne olivat viileäs-

Kaltsila 2:ssa neljä. Jälkimmäinen kasvupaikka on

vapaaehtoisuuden varassa eikä järjestynyt

tasuolla Lieksassa, noin 600 kylvetystä siemenestä

sä huoneessa, jonka lämpötila oli alle 10 °C. Puutar-

toivottuna aikana.

oli vuoden kuluttua itänyt 250 eli 42 %. Jeron ranta-

haan tavanomaiseen kasvatukseen jääneestä materi-

suo poikkesi muista lettohernesaran siirtokohteista,

aalista kuoli talven aikana noin 1/3 eli kuolleisuus oli

sillä se ennallistettiin ennen kasvin palauttamista ja

noin 33 %.

mäkiorvokille hieman liian varjoisa, ja sen hoidosta, eli varjostavien puiden poistamisesta, oli sovittu maanomistajan kanssa. Istutuspäivään mennessä
hoitotoimia ei kuitenkaan ollut tehty.
Taimiin oli puutarhassa tullut etanoita. Ongelma oli alkanut, kun taimet oli siirretty karaistumaan
kasvihuoneesta laatikoissa taimiston pihalle. Purkit
oli kertaalleen käsitelty etanoiden torjunta-aineella. Toista kertaa ei voitu tehdä, koska torjuntarakeet
alkoivat homehtua ruukuissa. Etanat nypittiin käsin ruukkujen pinnalta ja pohjasta ja myös kasvatus-

Istutettavien taimien puhtauteen pitää
kiinnittää erityistä huomiota, jottei purkkien
mukana kulkeudu luonnonpaikoille eitoivottuja vieraita. Taimikasvatusvaiheessa
taimiruukkujen on oltava koko ajan pöydällä,
jolloin esimerkiksi etanoiden kurissa pito on
helpompaa. Puutarhasta viennin ja istutuksen
välisenä aikana laatikoita ei pidä säilyttää
maassa.

siemenet kylvettiin paljaalle, kasvittomalle turpeel-

Siirtoistutuksiin kasvit tuotettiin mikrolisäyk-

le. Ensimmäisen vuoden hyvän tuloksen perusteel-

sellä. Kasvihuonemateriaalia otettiin kasvatukseen

la ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä suorakyl-

10.4.2014. Kasvit huuhdottiin steriilissä vedessä ja

vön onnistumisesta, sillä siementaimien kuolleisuus

70-prosenttisessa etanolissa ja pintasteriloitiin 25

on suurta. Vasta turvepinnan kasvittuessa ja ennal-

minuutin ajan 5-prosenttisessa kalsiumhypoklo-

listetun suon vesitalouden hakeutuessa uuteen tasa-

riitissa. Lopuksi materiaali huuhdottiin kolme ker-

painoon nähdään, vakiintuvatko lettohernesarat kyl-

taa steriilillä vedellä. Tämän jälkeen kasvit idätettiin

vöalalle.

½MS-alustalla ja kasvatettiin ½MS-alustalla (Murashige & Skoog 1962). Olosuhdehuoneessa lämpö-

laatikon pohjasta kahtena edellisenä päivänä ennen
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siirrettiin ulkokasvatukseen. Tällöin niiden kasvuta-

tetuista. Lisäksi luonnosta haettujen kasvien yhteis-

pa muuttui, ja ne muun muassa alkoivat muodostaa

pinta-ala oli 32 % suurempi kuin puutarhassa kas-

lajille tyypillisiä, lyhytlehtisiä rönsyjä. Kun määritys

vatettujen.

näin saatiin varmistetuksi, osa siirtoistutuksista pys-

Puutarhassa kasvatetut ja suoraan luonnosta

tyttiin tekemään myös tällä mikrolisätyllä materiaa-

siirretyt taimet olivat jo lähtötilanteessa erilaisia:

lilla.

luonnosta siirretyt olivat lyhytrönsyisempiä, niiden

Kesäkuussa 2015 rönsysorsimoa istutettiin viidelle merenrantaniitylle, jotka kaikki sijaitsivat la-

lehdet olivat lyhempiä ja äimämäisempiä, ja ne koostuivat useasta rameetista.

jin aiemmalla levinneisyysalueella Siikajoen ja Iin
välillä. Vaikka ESCAPE-hankkeessa kahden kohteen
osalta toimenpide luokiteltiin populaation vahvistamiseksi, on hyvin epätodennäköistä, että laji olisi kohteilla enää esiintynyt. Siten toimet olisi ollut
mahdollista luokitella myös palautukseksi.

Mikrolisätyt ja kasvihuoneella kasvatetut rönsysorsimot aiheuttivat hämmennystä poikkeavalla
kasvutavallaan.

Niityistä neljää hoidetaan nykyisin karjan laidunnuksella, ja yksi on säilynyt avoimena luontaisesti, mahdollisesti osin hanhien laidunnuksen ansi-

Annu Ruotsalainen

osta. Ennen istutusta koealoilta poistettiin kilpaileva
kasvillisuus kuokalla. Kahteen kohteeseen istutettiin 20 luonnosta siirrettyä mätästä, ja kolmeen kohteeseen istutettiin 20 mikrolisättyä ja puutarhassa
kasvatettua tainta ja 20 luonnosta siirrettyä mätästä. Rönsysorsimoita ei aidattu, sillä kohtuullisen laidunnuksen ajateltiin vähentävän kilpailevaa lajistoa

joten tulokset ovat vasta alustavia. Lyhyen
seurantajakson aikana suoraan luonnosta siirretyt kasvit selvisivät vain hieman paremmin
kuin mikrolisätyt ja puutarhassa kasvatetut.
Ero olisi voinut olla vielä pienempi, mikäli
puutarhassa kasvatettuja taimia olisi ennen
siirtoistutusta karaistu pitempään. Nyt taimet
ehtivät olla ulkona vain pari viikkoa.
Mikrolisäys ja puutarhakasvatus vaikuttavat

hyvin sateinen, eikä kasveja tarvinnut kastella istu-

rönsysorsimolla toimivalta menetelmältä,

tuksen jälkeen.

mikäli laji vielä tulevaisuudessa tarvitsee
siirtoistutuksia. Rönsysorsimolla ne ovat

2015 istutetuista rönsysorsimoista oli elossa keski-

suhteellisen helppoja toteuttaa, eikä luonnon-

määrin 60 %. Koealojen välillä oli suuria eroja eloon

materiaalia tarvita paljon. Kasvihuoneoloissa

jääneiden osuudessa (15–95 %) ja kasvussa. Kohteis-

rönsysorsimo näyttäisi muodostavan pitempiä

sa, joissa eloonjääneitä rönsysorsimoita oli enem-

lehtiä ja sen ulkonäkö poikkeavan lajille

män, ne olivat myös kasvaneet paremmin ja olivat

tyypillisestä.

siten keskimäärin kookkaampia.

Kasvit selviytyivät huonommin märimmillä

tila oli 20 °C, valo/pimeäjaksotus 16h/8 h ja valon

kasvihuoneessa kasvatetut kasvit olivat morfologi-

Syitä rönsysorsimoiden suureen kuolleisuuteen

määrä 50 uE s-1 m-2. Kasvit juurrutettiin WPM-juur-

sesti toisen näköisiä, eli pitkälehtisempiä, kuin luon-

joillakin paikoilla olivat todennäköisesti liika mär-

rutusalustalla (Lloyd & McCown 1980). Juuria muo-

nossa kasvavat, eivätkä ne tehneet lajille tyypillisiä

kyys ja voimakas karjan tallaus. Kilpailevan kasvilli-

dostui noin kahdessa viikossa, ja kasvit istutettiin

rönsyjä. Vaikka erilaista kasvutapaa osattiin odottaa,

suuden poisto kuokalla oli joillakin paikoilla synnyt-

kasvihuoneeseen kylvöseoksen ja hiekan sekoituk-

siirtoistutusvaiheessa näytti siltä, että lisätty mate-

tänyt koealoille ympäristöä alempana olevan altaan,

seen (1:1 vol/vol). Kastelusta huolehdittiin erityisesti

riaali saattoi olla väärää lajia, luotosorsimoa (Puc-

johon vesi oli kerääntynyt.

tässä vaiheessa. Rönsysorsimoita kasvatettiin kasvi-

cinellia distans). Siksi osa siirtoistutuksista päädyt-

Kolmessa kohteessa, joihin istutettiin sekä suo-

huoneessa siirtoistutukseen asti.

tiin tekemään suoraan luonnosta kerätyillä, tuoreilla

raan luonnosta haettuja mättäitä että puutarhas-

Rönsysorsimon istuttaminen maastoon osoittau-

kasveilla. Samaan aikaan, kevään koittaessa, kaik-

sa kasvatettuja taimia, suoraan luonnosta haetuista

tui oletettua hankalammaksi, koska mikrolisätyt ja

ki puutarhan kasvihuoneessa olleet rönsysorsimot

elossa oli 10 % enemmän kuin puutarhassa kasva-
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Seurantatuloksia on vasta kahdelta kesältä,

ja edistävän suolamaiden säilymistä. Kesä 2015 oli

Seurantakäynnit tehtiin 5.8.–14.9.2016. Vuonna

Rönsysorsimo luonnonkasvupaikallaan Hailuodossa.

JOHTOPÄÄTÖS
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paikoilla, mutta syynä saattoi olla seurantakesien sateisuus. Ehkä rönsysorsimot olisivat
kuivina ja aurinkoisina kesinä selviytyneet
paremmin märissäkin kohteissa.
Seurantatulosten perusteella siirtoistutettavia
kasveja ei kannata laidunnettavissa kohteissa
istuttaa paikoille, joita karjan tiedetään
suosivan.
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4.4.6 Perämerenmarunan avustettu leviäminen

Puutarhassa kasvatetut taimet istutettiin omiin

Perämerenmaruna (Artemisia campestris subsp.

1 m²:n ruutuihinsa, samoihin kohteisiin, joihin sie-

bottnica) on äärimmäisen uhanalainen (CR) kas-

meniä oli 2014 kylvetty. Tornioon kasvit Istutettiin

vi, jota on Suomessa pitkään tavattu selvästi alkupe-

11.8.2015 ja Iihin 7.9.2015. Kilpailevaa kasvillisuutta

räisenä vain yhdellä luontaisella kasvupaikalla Pe-

ei poistettu. Iissä perämerenmarunat istutettiin lam-

rämeren kansallispuistossa Torniossa. Aivan viime

paiden laiduntamalle alueelle, ja ne aidattiin. Tor-

vuosina perämerenmarunaa on löytynyt myös Hai-

niossa taimet kasteltiin makealla vedellä, ja sama-

luodosta ja Oulunsalosta. Luontaisella kasvupai-

na iltana alueella satoi runsaasti. Iissä taimia ei ollut

kallaan se kasvaa hiekkarannan keski- ja yläosissa

tarpeen kastella, koska hiekka oli valmiiksi kosteaa

sekä karuilla, hiekkaisilla nummilla ja kentillä. Poh-

ja seuraavien päivien sää sateinen.

jois-Suomen tien- ja radanvarsilla ja hiekkakuopis-

Vuonna 2014 kylvetyistä siemenistä iti luonnos-

sa kasvaa marunaa, josta on epäselvää, onko kysees-

sa kahden seurantakesän aikana vain 0,7 %, eikä en-

sä perämerenmarunan ja yleisemmän ketomarunan

simmäisenä seurantakesänä havaituista kahdesta

risteymä, vai ovatko jotkin populaatiot mahdollises-

taimesta kumpikaan ollut enää 2015 elossa. Sen si-

ti puhdasta perämerenmarunaa. Perämerenmaruna

jaan istutetut taimet selvisivät yllättävän hyvin. Kas-

on hävinnyt monilta luontaisilta kasvupaikoiltaan

vupaikasta riippuen 90–98 % taimista oli elossa

umpeenkasvun, liiallisen kulumisen tai rantaraken-

vuoden kuluttua istutuksesta ja 80–96 % niistä oli

tamisen takia (Uotila 2012).

fertiilejä. Puhtaaseen viljelyseokseen tai viljelyseok-

Perämerenmarunan luontaiselta kasvupaikalta Torniosta kerättiin 4.9.2014 siemeniä puutarha-

Marko Sievänen
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sen ja hiekan seokseen ruukutettujen taimien selviämisen välillä ei ollut eroa.

kasvatusta ja siementen luontoon kylvämistä varten.
Samalla käynnillä kylvettiin yhdelle Perämeren kansallispuiston saarelle 500 siementä viidelle 1 m²:n
ruudulle. Torniosta 4.9.2014 kerättyjä siemeniä kylvettiin (15.10.2014) myös Iissä sijaitsevan saaren
kahdelle hiekkaranta-alueelle, molemmille 500 siementä viidelle 1 m²:n ruudulle. Molemmat kohteet
sijaitsevat lajin aiemman luontaisen levinneisyysalueen sisällä. Kummassakaan kohteessa ei tiettävästi ole aiemmin kasvanut perämerenmarunaa, mutta
ne valittiin, koska ne suojelualueilla edustivat harvoja luontaista kasvupaikkaa vastaavia kohteita. Kohteiden haluttiin myös sijaitsevan saarilla, jotta riski
risteytymisestä tien- ja radanvarsiesiintymien kanssa olisi ollut mahdollisimman pieni.
Puutarhakasvatukseen syksyllä kerätyt sieme-

JOHTOPÄÄTÖS
Kylvettyjen siementen kahden vuoden ja
istutettujen taimien yhden vuoden seurannan
jälkeen vaikuttaa siltä, että siemenellinen
lisääntyminen karuilla hiekkaranta-, dyyni- ja
nummikasvupaikoilla on perämerenmarunan
leviämisen pullonkaula. Luontaisilla kasvupaikoilla siemenet näyttävät itävän heikosti ja
myös pienten siementaimien selviytyminen
vaikuttaa heikolta.
Siirtoistutetut taimet menestyivät kasvupaikoilla lyhyen seurantajakson ajan jopa
hämmästyttävän hyvin. Hiekan lisääminen

net idätettiin normaalisti keväällä, kaupallisessa kyl-

kasvuseokseen ei vaikuta tarpeelliselta.

vöseoksessa. Itävyys oli erittäin hyvä (tarkkaa itä-

Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia, johtuuko

vyysprosenttia ei määritetty). Myöhemmin taimet

siementen heikko itävyys luontaisilla kasvu-

koulittiin, niin että puolet taimista istutettiin koe-

paikoilla siitä, että laji pyrkisi synnyttämään

tarkoituksessa viljelyseokseen ja puolet vähäravin-

pitkäaikaisen siemenpankin. Tuoreet uudet

teisempaan alustaan, jossa oli 1:1 hiekkaa ja viljely-

perämerenmarunalöydöt Hailuodosta ja

seosta.

Oulunsalosta viittaavat siihen.
Norrlinia 32

Puutarhassa esikasvatettujen taimien siirtoistutus osoittautui perämerenmarunalla siemenkylvöjä
tehokkaammaksi tavaksi.
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6.1 ETÄSUOJELUSSA OLEVAT LAJIT

NT

Bromus benekenii

lehtokattara

CR

Calypso bulbosa

neidonkenkä

VU

V

E
D

V

1

•

3

•

2

•

•

•

•

Cardamine flexuosa

metsälitukka

EN

puutarhan kokoelmissa yhteensä 170 lajia, alalajia

alainen, CR=äärimmäisen uhanalainen,

Carex appropinquata

röyhysara

VU

2

tai muunnosta. Osasta on tallessa useampi alkuperä

RE=alueellisesti hävinnyt; NE=arvioimatta

Carex arenaria

hietikkosara

NT

2

eri puolilta Suomea. Puutarhakokoelmissa Helsin-

jätetty; D=Luontodirektiivin liitteiden II tai IV

Carex atherodes

vienansara

NT

gissä ja Oulussa on 88 kasvia, siemenpankissa Hel-

laji; E=erityisesti suojeltu laji; V=kansainvälinen

Carex atrata

mustasara

NT

singissä 142 ja solukkolisäyksessä Oulussa 12 lajia.

vastuulaji (eurooppalaisesta kannasta on arvioitu

Carex atrofusca

sysisara

NT

1

•

Nestetyppeen on säilötty 27 lajia.

olevan Suomessa vähintään 20 %).

Carex capitata

lettonuppisara

LC

2

•

Carex distans

välisara

LC

1

•

Carex extensa

itämerensara

NT

2

Carex fuliginosa subsp. misandra

nokisara

NT

Carex hartmanii

patukkasara

EN

Carex heleonastes

lettosara

VU

Carex hostiana

hostinsara

EN

Carex laxa

velttosara

NT

Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa

etelännokkasara

EN

Carex paniculata

lähdesara

EN

Carex pulicaris

kirppusara

VU

1

Carex remota

hajasara

EN

1

•

Carex rhynchophysa

kaislasara

NT

1

•

Carex riparia

vankkasara

NT

1

Carex rupestris

kalliosara

NT

2

Carex viridula var. bergrothii

lettohernesara

VU

3

•

•

Carex vulpina

ketunsara

EN

E

1

•

•

Carlina biebersteinii

idänkurho

EN

E

1

Carlina vulgaris

lännenkurho

VU

E

1

Centaurium pulchellum

pikkurantasappi

NT

1

•

Cephalanthera longifolia

miekkavalkku

NT

1

•

Suomenkielinen nimi

Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale

lehtoukonhattu

VU

Actaea erythrocarpa

punakonnanmarja

LC

Agrimonia pilosa

idänverijuuri

EN

D

E

V

V
D

E

3

•

2

•

4

•

Agrostis clavata

hoikkarölli

VU

2

Ajuga pyramidalis

kartioakankaali

NT

1

Allium ursinum

karhunlaukka

NT

1

Ammophila arenaria

rantakaura

EN

E

2

•

•

•
•

•
•
•

Anagallis minima

pikkupunka

EN

E

1

Androsace septentrionalis

ketonukki

EN

E

3

•

Anemone trifolia

alppivuokko

VU

E

1

•

Antennaria dioica

ahokissankäpälä

NT

•
•

2

•

•

Anthyllis vulneraria subsp. lapponica

pohjanmasmalo

NT

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla

idänmasmalo

CR

Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria

ketomasmalo

LC

1

•

Arctium lappa

isotakiainen

LC

1

•

Arctophila fulva var. pendulina

pohjansorsimo

EN

Armeria maritima subsp. elongata

niittylaukkaneilikka

Armeria maritima subsp. intermedia

E

D

4

•

•

1

•

•

E

2

EN

E

2

itämerenlaukkaneilikka

EN

E

1

•

Arnica angustifolia

tunturiarnikki

EN

E

1

•

Artemisia campestris subsp. bottnica

perämerenmaruna

CR

Astragalus glycyphyllos

imeläkurjenherne

CR

Blysmus rufus

ruskokaisla

NT

D

E
E

V

1

•

•

•

Cerastium alpinum, tunturihärkin Keski-Lapin serpentiiniekotyyppi
Cerastium fontanum subsp. vulgare var.
kainuunnurmihärkki
kajanense
Cerastium fontanum, nurmihärkin Keski-Lapin serpentiiniekotyyppi

EN

•

Chimaphila umbellata

sarjatalvikki

•

Cinna latifolia

hajuheinä

NT

•

Cirsium oleraceum

keltaohdake

VU

•

1
1

Kryo

VU=vaarantunut, EN=erittäin uhan-

Solukkolisäys

kusmuseon ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen

Siemenpankki

VU

Puutarha

hirvenkello

Alkuperät

Campanula cervicaria

UH-luokka

Uhanalaisuusluokat: LC = elinvoimainen,

•

•
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Etäsuojeltuja kasveja on Luonnontieteellisen kes-
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Kryo

ahonoidanlukko

E
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Botrychium multifidum

D

Siemenpankki
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Suomenkielinen nimi

Puutarha

Liitteet

Tieteellinen nimi

Alkuperät
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UH-luokka
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•

Helianthemum nummularium

ketopäivännouto

NT

Clematis sibirica

siperiankärhö

VU

2

Crataegus monogyna

tylppöorapihlaja

VU
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•

Hypericum montanum

vuorikuisma
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•

Juncus arcticus

ruijanvihvilä

EN

Crataegus rhipidohpylla var. rhipidophylla

siirosuippuorapihlaja
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Crepis praemorsa
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Linum catharticum

ahopellava

LC

1

1

•

•

Lithospermum arvense
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D
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3
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E
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Festuca gigantea
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1
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horkkakatkero

EN

E

Gentianella campestris

ketokatkero

EN

E

Geranium bohemicum

huhtakurjenpolvi

Gymnadenia conopsea var. conopsea

ahokirkiruoho

Gymnocarpium continentale

idänimarre

NT

Gypsophila fastigiata

kangasraunikki

EN

1
E

1
V

V
E

•
•

•

•

D

3

Kryo

•

1

V

Solukkolisäys

EN

E

Siemenpankki

taarna

D

Puutarha

Suomenkielinen nimi

Alkuperät

Cladium mariscus

E

Tieteellinen nimi

Kryo

V

Solukkolisäys

E

Siemenpankki

Suomenkielinen nimi

Puutarha

Tieteellinen nimi

Alkuperät

D

UH-luokka

55
UH-luokka

54

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Ononis arvensis

kenttäorakko

VU

E

2

•

3

•

•

Ophrys insectifera

kimalaisorho

EN

E

1

•

•

2

•

•

Orchis militaris

soikkokämmekkä

EN

2

•

•

1

•

Persicaria foliosa

lietetatar

EN

2

•

•

Pimpinella major

isopukinjuuri

CR

•

Polemonium acutiflorum

kellosinilatva

LC

1

•

Polygonum oxyspermum

meritatar

CR

E

1

•

Potentilla anglica

lännenhanhikki

EN

E

•

D

V
E

1

•

1

•

•

V

1

•

V

1

•

1

•

1

•

•

Primula farinosa

jauhoesikko

EN

3

•

•

Primula nutans var. jokelae

ruijanesikko

VU

3

•

Primula stricta

lapinesikko

EN

2

•

Puccinellia phryganodes

rönsysorsimo

CR

D

E

1

•

NT

1

•

Pulsatilla patens

hämeenkylmänkukka

EN

D

E

2

•

VU

1

•

Pulsatilla vernalis

kangasvuokko

VU

1

•

Pyrola media

kellotalvikki

NT

1

•

•

Ranunculus glacialis

jääleinikki

NT

2

•

•

V

1
1

•

•
•
Norrlinia 32

Norrlinia 32

D

V

1

•

4

•

2

•

•
•
•

Rhododendron lapponicum

lapinalppiruusu

NT

2

Rhynchospora fusca

ruskopiirtoheinä

NT

1

•

koiranruusu

CR

1

•

Rosa sherardii

okaruusu

EN

3

•

Rubus caesius

sinivatukka

NT

1

Rubus humulifolius

siperianlillukka

RE

Salix pyrolifolia

talvikkipaju

CR

Salix triandra

jokipaju

NT

Salsola kali

meriotakilokki

EN

E

2

Samolus valerandi

suolapunka

EN

E

Saxifraga adscendens

kalliorikko

EN

E

Saxifraga hirculus

lettorikko

VU

D

V

•

•
•

teen päivä- ja 20 asteen yölämpötila korvaa kylmä-

6.2 SUOMEN UHANALAISTEN JA
UHANALAISTUMISVAARASSA OLEVIEN KASVIEN
ITÄVYYSVAATIMUKSIA

käsittelyn; b) agaralustalle lisätty gibberelliinihappo
(250mg/l) korvaa kylmäkäsittelyn; c) itämislämpötila 5°C, valo ei välttämätön; d) itäminen vain alus-

•

Rosa canina

E

•

Kryo

V

Solukkolisäys

E

Siemenpankki

D

Puutarha

Suomenkielinen nimi

Alkuperät

Tieteellinen nimi

57
UH-luokka

56

•

Siemenpankin idätyskokeen läpäisseiden taksonien

talla, johon lisätty gibberelliinihappoa (250 mg/l); e)

itämisvaatimukset. Mikäli muuta ei ole mainittu,

itäminen vain 35 asteen päivä- ja 20 asteen yölämpö-

siemenet ovat itäneet 20–25 asteen päivä- ja 10 as-

tilassa; f) viilto siemenkuoreen; g) helpeet poistetta-

teen yölämpötilassa, päivän pituus 12–16 h. a) 35 as-

va; h) kehälehdet ja siemenkuori poistettava.

•

1

•

5

•

3

•

•

Heimo

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

•

Ranunculaceae

Aconitum lycoctonum

lehtoukonhattu

1

•

Rosaceae

Agrimonia pilosa

idänverijuuri

-

2

•

Poaceae

Agrostis clavata

hoikkarölli

-

•

Poaceae

Ammophila arenaria

rantakaura

-

Anagallis minima

pikkupunka

-

1

•

a b c d e f g h

c

Kylmäkäsittely
(kk)
5

Saxifraga oppositifiolia

sinirikko

LC

1

•

Primulaceae

Scirpus radicans

juurtokaisla

EN

1

•

Primulaceae

Androsace septentrionalis

ketonukki

Scleranthus perennis

vaaleajäsenruoho

EN

1

•

Asteraceae

Antennaria dioica

kissankäpälä

•

Fabaceae

Anthyllis vulneraria subsp. lapponica

pohjanmasmalo

f

-

Fabaceae

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla

idänmasmalo

f

-

Fabaceae

Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria

ketomasmalo

f

-

Asteraceae

Arctium lappa

isotakiainen

2

•

Plumbaginaceae

Armeria maritima subsp. elongata

niittylaukkaneilikka

-

1

•

Plumbaginaceae

Armeria maritima subsp. intermedia

itämerenlaukkaneilikka

-

2

•

•

Asteraceae

Artemisia campestris subsp. bottnica

perämerenmaruna

-

2

•

•

Poaceae

Bromus benekenii

lehtokattara

-

•

Campanulaceae

Campanula cervicaria

hirvenkello

2

•

Brassicaceae

Cardamine flexuosa

metsälitukka

-

Cyperaceae

Carex appropinquata

röyhysara

•

Cyperaceae

Carex arenaria

hietikkosara

•

Cyperaceae

Carex atrata

mustasara

Carex distans

välisara

2
2

Sesleria uliginosa

lupikka

NT

Silene involucrata subsp. tenella

pohjanailakki

CR

Silene tatarica

tataarikohokki

Silene wahlbergella

pahta-ailakki

Sorbus intermedia

ruotsinpihlaja

D

E

•
•

•

VU

4

•

•

NT

1

NT

teodorinpihlaja

CR

Taxus baccata

euroopanmarjakuusi

NT

Thalictrum aquilegiifolium

lehtoängelmä

VU

keminängelmä

2
1

Sorbus teodori

Thalictrum minus subsp. kemense

E

1
D

E

NT

2

•

•

Thymus serpyllum subsp. serpyllum

kangasajuruoho

NT

3

Trifolium aureum

kelta-apila

NT

1

•

Trifolium fragiferum

rakkoapila

NT

2

•

Trifolium spadiceum

musta-apila

NT

4

•

•

d

-

a

3
e

-

Ulmus glabra

vuorijalava

VU

5

•

•

Cyperaceae

Ulmus laevis

kynäjalava

VU

2

•

•

Cyperaceae

Carex extensa

itämerensara

Vicia cassubica

pommerinvirna

EN

•

Cyperaceae

Carex heleonastes

lettosara

•

Cyperaceae

Carex paniculata

lähdesara

-

Carex pulicaris

kirppusara

-

Viola collina

mäkiorvokki

EN

E

1

E

1

•

•

e

-

Viola reichenbachiana

pyökkiorvokki

EN

1

•

Cyperaceae

Viola rupestris subsp. rupestris

harujuhietaorvokki

LC

1

•

Cyperaceae

Carex remota

hajasara

-

Viola selkirkii

kaiheorvokki

LC

1

•

Cyperaceae

Carex rhynchophysa

kaislasara

-

•

•

Cyperaceae

Carex viridula var. bergrothii

lettohernesara

a

2

•

Cyperaceae

Carex vulpina

ketunsara

a

2

Viola uliginosa
Viscaria alpina var. serpentinicola

luhtaorvokki

EN

serpentiinipikkutervakko NT

V
E

3
V

5

•

•
Norrlinia 32

Norrlinia 32

58

59

Heimo

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

a b c d e f g h

Asteraceae

Carlina vulgaris

lännenkurho

Gentianaceae

Centaurium pulchellum

pikkurantasappi

Caryophyllaceae

Cerastium alpinum, tunturihärkin serpentiiniekotyyppi

Caryophyllaceae

Cerastium fontanum, nurmihärkin serpentiiniekotyyppi

Caryophyllaceae

Cerastium fontanum subsp. vulgare
var. kajanense

kainuunnurmihärkki

-

Caryophyllaceae

Dianthus arenarius subsp. borussicus

hietaneilikka

-

Caryophyllaceae

Dianthus deltoides

ketoneilikka

-

Caryophyllaceae

Dianthus superbus, pulskaneilikan serpentiiniekotyyppi

-

Brassicaceae

Draba cinerea

-

Poaceae

Elymus farctus subsp. boreoatlanticus merivehnä

-

Ericaceae

Erica tetralix

kellokanerva

-

Asteraceae

Erigeron acer subsp. decoloratus

kalvaskallioinen

-

Cyperaceae

Eriophorum latifolium

lettovilla

3

Poaceae

Festuca gigantea

lehtonata

-

Poaceae

Festuca polesica

hietikkonata

-

Rubiaceae

Galium schultesii

harsomatara

-

Rubiaceae

Galium verum

keltamatara

-

Gentianaceae

Gentianella amarella

horkkakatkero

Geraniaceae

Geranium bohemicum

huhtakurjenpolvi

Caryophyllaceae

Gypsophila fastigiata

kangasraunikki

-

Hypericaceae

Hypericum montanum

vuorikuisma

-

Juncaceae

Juncus arcticus

ruijanvihvilä

-

Boraginaceae

Lappula deflexa

kalliosirkunjyvä

-

Poaceae

Leersia oryzoides

hukkariisi

Asteraceae

Leontodon hispidus

kesämaitiainen

Linaceae

Linum catharticum

ahopellava

Poaceae

Melica picta

mätäshelmikkä

Caryophyllaceae

Minuartia biflora, lapinnädän serpentiiniekotyyppi

Poaceae

Nardus stricta

jäkki

Fabaceae

Ononis arvensis

kenttäorakko

Apiaceae

Pimpinella major

isopukinjuuri

Polygonaceae

Polygonum oxyspermum

meritatar

Primulaceae

Primula stricta

lapinesikko

Ranunculaceae

Pulsailla vernalis

kangasvuokko

-

Ranunculaceae

Pulsatilla patens

hämeenkylmänkukka

-

Ranunculaceae

Ranunculus glacialis

jääleinikki

d

idänkynsimö

d

Kylmäkäsittely
(kk)

Heimo

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

-

Ericaceae

Rhododendron lapponicum

lapinalppiruusu

-

Amaranthaceae

Salsola kali

meriotakilokki

-

Primulaceae

Samolus valerandi

suolapunka

-

Saxifragaceae

Saxifraga hirculus

lettorikko

Cyperaceae

Scirpus radicans

juurtokaisla

Caryophyllaceae

Scleranthus perennis

vaaleajäsenruoho

-

Poaceae

Sesleria uliginosa

lupikka

-

Caryophyllaceae

Silene tatarica

tataarikohokki

-

Ranunculaceae

Thalictrum aquilegiifolium

lehtoängelmä

Ranunculaceae

Thalictrum minus subsp. kemense

keminängelmä

Fabaceae

Trifolium fragiferum

rakkoapila

Violaceae

Viola collina

mäkiorvokki

2

Caryophyllaceae

Viscaria alpina subsp. serpentinicola

serpentiiipikkutervakko

-

f

-

g

-

b

2
d

2
f

2
2

b

2

d

-

Norrlinia 32

Norrlinia 32

a b c d e f g h

Kylmäkäsittely
(kk)
-

h

-

b

2

a

2

b

2
f

-

60

61

6.3. EX SITU –SUOJELUUN EHDOTETTAVIEN

Hultén & Fries 1986: Atlas of North European

100 SUOMEN LUONNONVARAISEN KASVIN

Vascular Plants I–III. Kartat digitoituna Den

PRIORITEETTILISTA

virtuella floran -sivustolla http://linnaeus.nrm.se/
flora/).

Järjestysnumero

Kasvi

Uhanalaisuusluokka 2010

ESCAPEpisteet

4

Silene involucrata subsp. tenella (S. furcata subsp. angustiflora),
pohjanailakki

CR

9,0

Taksonien pisteytys

• on: 1 piste

5

Melica ciliata, tähkähelmikkä

CR

8,5

Lajit/taksonit on pisteytetty seuraavasti:

• ei: 0 pistettä

6

Polygonum oxyspermum, meritatar

CR

8,5

7. Risteytyminen uhkatekijänä (Rassi ym.

7

Puccinellia phryganodes, rönsysorsimo

CR

8,5

2010)

8

Salix pyrolifolia, talvikkipaju

CR

8,5

• on: 1 piste

9

Alisma wahlenbergii, upossarpio

EN

8,0

• ei: 0 pistettä

10

Dactylorhiza majalis subsp. baltica, baltiantoukokämmekkä (leveälehtikämmekkä)

CR

8,0

1. Uhanalaisuusluokka (Rassi ym. 2010):
• NT: 0,5 pistettä
• VU: 1 piste
• EN: 2 pistettä
• CR: 3 pistettä

8. Ilmastonmuutos uhkatekijänä (Rassi ym.

• RE: 4 pistettä

2010)

2. Lisääntymisongelmia (huono siementuotto,

• on: 1 piste

vain kasvullista lisääntymistä), mikäli tiedossa.

• ei: 0 pistettä

11

Anagallis minima, pikkupunka

EN

7,5

12

Arctophila fulva var. pendulina, pohjansorsimo

EN

7,5

13

Armeria maritima subsp. intermedia, itämerenlaukkaneilikka

CR

7,5

14

Carex hartmanii, patukkasara

EN

7,5

• on: 1 piste

9. Luontodirektiivin laji, jolla epäsuotuisa

• ei/ei tiedossa: 0 pistettä

tai huono status vuoden 2006 raportoinnissa tai

15

Cephalanthera rubra, punavalkku

CR

7,5

uhanalainen tai silmälläpidettävä EU-listalla (Bilz

16

Epilobium obscurum, tummahorsma

EN

7,5

ym. 2011)

17

Liparis loeselii, kiiltovalkku

CR

7,5

10. Endeemi taksoni Euroopan tai Pohjois-

18

Viola persicifolia, rantaorvokki

EN

7,5

Euroopan tasolla

19

Asperula tinctoria, värimaratti

CR

7,0

20

Astragalus glycyphyllos, imeläkurjenherne

CR

7,0

3. Pieni populaatiokoko (arvioitu uhanalaiseksi
D-kriteerillä; Rassi ym. 2010)
• on: 1 piste
• ei: 0 pistettä
4. Pirstoutunut esiintyminen (Rassi ym. 2012,
B-kriteerissä arvo a)

• on: 1 piste
• ei: 0 pistettä

• on: 1 piste

11. Suomen kansainvälinen vastuulaji (Rassi

• ei: 0 pistettä

ym. 2000)

5. Uhanalainen lähialueilla, lähinnä Itämeren
piirissä (Ryttäri ym. 2012, NT-lajien osalta katsottu

21

Carex maritima, käyräsara

RE

7,0

22

Crepis praemorsa, vanakeltto

EN

7,0

23

Crepis tectorum subsp. nigrescens, pahtakeltto

EN

7,0

• on: 1 piste

24

Hypericum montanum, vuorikuisma

CR

7,0

• ei: 0 pistettä

25

Persicaria foliosa, lietetatar

EN

7,0

Ruotsin, Norjan ja Viron uhanalaisluettelot sekä

12. Viljelykasvin villi sukulainen, jos luokiteltu

26

Ranunculus sulphureus, rikkileinikki

EN

7,0

Venäjän puolelta Leningradin alueen, Karjalan ja

erityisen arvokkaaksi (H. Fitzgerald, suull. ilm.

27

Viola collina, mäkiorvokki

EN

7,0

Murmanskin Punaiset kirjat). ”Alueina” käsitetty

tammikuu 2013, Fitzgerald ym. 2013)

28

Viola rupestris subsp. relicta, pahtahietaorvokki

EN

7,0

Venäjä, Baltia ja Skandinavia. Jos laji on uhanalai-

• on erityinen: 1 piste

29

Antennaria nordhageniana, ruijankissankäpälä

VU

6,5

nen

• ei: 0 pistettä

30

Asplenium adulterinum, serpentiiniraunioinen

VU

6,5

• yhdellä alueella (esim. vain Venäjällä): 0,5
pistettä

31

Botrychium simplex, pikkunoidanlukko

CR

6,5

32

Carex hostiana, hostinsara

EN

6,5

• kahdella alueella: 1 piste

Suomen ex-situ -suojelun prioriteettilista

33

Carex ornithopoda, räpyläsara

CR

6,5

• kolmella alueella: 1,5 pistettä

Sata luonnonvaraista putkilokasvitaksonia. Luette-

34

Diphasiastrum tristachyum, harjukeltalieko

EN

6,5

35

Erica tetralix, kellokanerva

CR

6,5

36

Euphrasia rostkoviana subsp. fennica, ahosilmäruoho

EN

6,5

37

Galium schultesii, harsomatara

CR

6,5

6. Eristynyt tai reunapopulaatio (arvioitu

lossa on kaikki vähintään 5 pistettä saaneet taksonit,

tarkastelemalla lajin levinneisyyskarttaa julkaisusta

joten kaikkiaan mukana on 116 taksonia.

Järjestysnumero

Kasvi

Uhanalaisuusluokka 2010

ESCAPEpisteet

38

Herminium monorchis, mesikämmekkä

RE

6,5

39

Najas flexilis, notkeanäkinruoho

EN

6,5

EN

6,5

1

Artemisia campestris subsp. bottnica, perämerenmaruna

CR

9,0

40

Najas tenuissima, hentonäkinruoho

2

Dianthus superbus, pulskaneilikan Kaavin serpentiinirotu

CR

9,0

41

Petasites spurius, rantaruttojuuri

CR

6,5

3

Hippuris tetraphylla, nelilehtivesikuusi

EN

9,0

42

Pulsatilla patens (Anemone patens), hämeenkylmänkukka

EN

6,5

Norrlinia 32

Norrlinia 32

62

63

Järjestysnumero

Kasvi

Uhanalaisuusluokka 2010

ESCAPEpisteet

Järjestysnumero

Kasvi

Uhanalaisuusluokka 2010

ESCAPEpisteet

43

Sorbus meinichii, kaunopihlaja (teodorinpihlaja)

CR

6,5

83

Ophrys insectifera, kimalaisorho

EN

5,5

44

Suaeda maritima, pikkukilokki

EN

6,5

84

Pimpinella major, isopukinjuuri

CR

5,5

45

Thalictrum lucidum, kaitaängelmä

CR

6,5

85

Platanthera obtusata subsp. oligantha, pikkulehdokki

CR

5,5

46

Viola uliginosa, luhtaorvokki

EN

6,5

86

Potentilla anglica, lännenhanhikki

EN

5,5

47

Ammophila arenaria, rantakaura

EN

6,0

87

Potentilla tabernaemontani (P. neumanniana), pikkuhanhikki

EN

5,5

48

Bromus benekenii, lehtokattara

CR

6,0

88

Rosa sherardii, okaruusu

EN

5,5

49

Carex montana, vuorisara

RE

6,0

89

Saxifraga hirculus, lettorikko

VU

5,5

50

Cladium mariscus, taarna

EN

6,0

90

Sparganium neglectum, jokipalpakko

EN

5,5

51

Draba cinerea, idänkynsimö

VU

6,0

91

Veratrum album subsp. lobelianum, valkopärskäjuuri

CR

5,5

52

Euphrasia micrantha, nummisilmäruoho

EN

6,0

92

Vicia cassubica, pommerinvirna

EN

5,5

53

Festuca gigantea, lehtonata

EN

6,0

93

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, idänmasmalo

CR

5,0

54

Leersia oryzoides, hukkariisi

VU

6,0

94

Asplenium ruta-muraria, seinäraunioinen

EN

5,0

55

Orchis militaris, soikkokämmekkä

EN

6,0

95

Calypso bulbosa, neidonkenkä

VU

5,0

56

Polygala comosa, tupsulinnunruoho

EN

6,0

96

Cardamine parviflora, rantalitukka

EN

5,0

57

Primula nutans subsp. finmarchica, ruijanesikko

VU

6,0

97

Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa, etelännokkasara

EN

5,0

58

Rosa canina, koiranruusu

CR

6,0

98

Carex paniculata, lähdesara

EN

5,0

59

Rubus humulifolius, siperianlillukka

RE

6,0

99

Cinna latifolia, hajuheinä

NT

5,0

60

Salsola kali (S. kali subsp. kali), meriotakilokki

EN

6,0

100

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta, veripunakämmekkä

VU

5,0

61

Saxifraga adscendens, kalliorikko

EN

6,0

101

Draba alpina, kultakynsimö

EN

5,0

62

Scirpus radicans, juurtokaisla

EN

6,0

102

Elymus fibrosus, siperianvehnä

VU

5,0

63

Sium latifolium, sorsanputki

CR

6,0

103

Epipactis palustris, suoneidonvaippa

EN

5,0

64

Spergularia media, merisolmukki

CR

6,0

104

Erigeron acris subsp. decoloratus, kalvaskallioinen

VU

5,0

65

Stellaria humifusa, jäämerentähtimö

RE

6,0

105

Euphrasia salisburgensis, otasilmäruoho

EN

5,0

66

Agrimonia pilosa, idänverijuuri

EN

5,5

106

Gentianella tenella, hentokatkero

EN

5,0

67

Allium ursinum, karhunlaukka

NT

5,5

107

Gypsophila fastigiata, kangasraunikki

EN

5,0

68

Arnica angustifolia, arnikki

EN

5,5

108

Melica uniflora, röyhyhelmikkä

EN

5,0

69

Botrychium matricariifolium, saunionoidanlukko

EN

5,5

109

Ononis arvensis, kenttäorakko

VU

5,0

70

Campanula uniflora, kiirunankello

VU

5,5

110

Oxytropis lapponica, tunturikeulankärki

CR

5,0

71

Cardamine flexuosa, metsälitukka

EN

5,5

111

Primula farinosa, jauhoesikko

EN

5,0

72

Cardamine impatiens, lehtolitukka

EN

5,5

112

Rumex maritimus, keltahierakka

EN

5,0

73

Carex vulpina, ketunsara

EN

5,5

113

Samolus valerandi, suolapunka

EN

5,0

74

Cerastium alpinum, tunturihärkin Kaavin serpentiinirotu

EN

5,5

114

Scleranthus perennis, vaaleajäsenruoho

EN

5,0

75

Crassula aquatica, paunikko

VU

5,5

115

Stellaria crassifolia var. minor, merilettotähtimö

EN

5,0

76

Dianthus arenarius subsp. borussicus, hietaneilikka

EN

5,5

116

Viola reichenbachiana, pyökkiorvokki

EN

5,0

77

Elymus farctus subsp. boreoatlanticus, merivehnä

VU

5,5

78

Epilobium laestadii, turjanhorsma

EN

5,5

79

Galium saxatile, nummimatara

EN

5,5

80

Kobresia myosuroides, tunturisarake

CR

5,5

81

Lonicera caerulea, sinikuusama

EN

5,5

82

Malaxis monophyllos, sääskenvalkku

EN

5,5
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